
26/05/2015ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ליסה משלי, זף סגל, יעל סגל, רוני דה קוסטה בק, ענת מאיר,נוכחים

עפר אביטל, ארז שלו, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת

עודד ורביןנעדרים
אורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
שוטף

הנהלה
בוצע המעבר לשרת החדש. המעבר לווה בחבלי לידה. האתר יציב יותריורם – 

ולא נתקלנו בבעיות דומות לאלו שחווינו באתר הישן. החל תהליך התאמה של
האתר למכשירים ניידים. הוטמע משלוח עדכונים למנויי טוויטר  @

OrienteeringIL
חברים באתר הפייסבוק של1000 – ניוזלטר יוצא לחופשת קיץ. מעל ל-ליסה 

האיגוד.
יתקיים בעין החורש18.6 ילדים רשומים למחנה סילבה. ב-30 –ענת/עופר 

מפגש הורים\ילדים לקראת הנסיעה. הוקמה קבוצת ווטסאפ לעדכון ההורים.
מתעניינים. הקורס16 – קורס המדריכים יתקיים עם מכללת אוהלו. יש עופר 

העיוני יתקיים בבנימינה. שני משתתפים יקיימו את החלק העיוני בשלוחת וינגייט
 ש"ח. כבשנים קודמות, מי שידריך בבית4,500בירושלים. המחיר יעמוד על סך 

 ₪.1,000ספר במשך שנה יקבל סיבסוד בדיעבד של האיגוד על סך 
בשבת האחרונה התקיימה בהר חורשן תחרות ניווט רכוב. הוצע שלקראתארז – 

ניווטים רכובים עתידיים שקיומם מוטל בספק עקב בעיות כמו מזג אוויר, תתקבל
החלטה משותפת בנוגע לקיומם ע"י זיו, ארז ונציג המועדון.   

נבחנת האפשרות להעסקת מאמן מחו"ל. ישנם שני מועמדים וולפגנג פוטשזף – 
מאוסטריה ואלכסנדר קרטוב מאוקראינה. בנוסף לקבלת תכניות מהמועמדים,

הכוונה היא לקיים איתם פגישות במהלך אליפות העולם שתתקיים בסקוטלנד. 
זיו

שוטף
התחרויות הארציות בניווט רגלי הסתיימו בניווט השליחים שהיה מוצלח מבחינה

תחרותית. היה מתח עד הרגע האחרון בכל הקטגוריות.
 תחרויות, כולל שליחים,12לקראת השנה הבאה מציע שהליגה הארצית תכלול 

כאשר התחרות הראשונה והאחרונה יהיו בסגנון ספרינט.
עובדים על שלד התחרויות לקראת השנה הבאה. אליפות החורף תתקיים ביער

שגב מזרח ומערב (ליד משגב), אליפות ישראל בקברות המכבים ועל מפה
חדשה ביער בן שמן. תוכן מפה חדשה לרוחמה צפון. איתן מציין שלאחר קבלת
הבקשות מהרכזים, יש לקיים מפגש מסודר לקביעה סופית של לוח התחרויות.

.התקיימו מספר מקומיות בסגנון ספרינט המתאימים לתקופה ומזג אוויר
.יש החלטה של הצבא שלא לתמוך יותר מבחינה ארגונית בניווטים לזכר חיילים

הצבא הציע שהאיגוד יקח את האחריות המקצועית על ארועים אלו.
לאחר הארוע הקודם המוצלח עם אוגדת עזה התקבלה פנייה נוספת על ידם

לארגון ארוע נוסף.
מדריכים לבתי ספר – יש נטישה של מדריכים ותיקים לגילאים ז-ט ומעבר

לגילאים צעירים יותר. מתקבלות הרבה דרישות למדריכים בבתי ספר.
.יש כוונה לקיים בקיץ ליגת ספרינט בת ששה מפגשים

איתן וזיו
סטטוס
רשט"ג

מנסים ליזום פגישה עם רוני מלכה יו"ר פיקוח ברשות על מנת לתאם מהלכים
לעתיד.

 -3/7הדיון בבית המשפט בחיפה יתקיים ב.
עודד ואנריקו
דו"ח ועדת

ביקורת

.התקיימה ביקורת בנושא ההתנהלות הכספית של האיגוד
התקיימו פגישות עם זיו – מנכ"ל האיגוד, יורם – גזבר האיגוד ושלום - רואה

החשבון של האיגוד.
זוהתה בעייה בהתנהלות כספית של מועדונים שאינם פועלים כעמותה ונחשבים

כחלק מגוף המשפטי של האיגוד.
.הדו"ח הוצג בפני ההנהלה ויוצג לחברי האיגוד במסגרת האסיפה השנתית



איתן
הגדרת

תפקיד מזכיר
העמותה

כפי שהוצג בישיבה הקודמת, בכוונת האיגוד לגייס מזכיר לעמותה שתפקידו
יהיה לטפל בכל הנושאים שאינם קשורים ישירות לניווט. 

.היקף המשרה יהיה כשליש משרה
 ש"ח בחודש כולל נסיעות.3,000התקציב שיוקצה לטובת הנושא הינו 
בעקרון התפקיד איננו מחייב נוכחות קבועה במשרד ויכול להתבצע ברובו באופן

מרוחק.
:בין הגדרות התפקיד

oטיפול בחברים חדשים
o שיווקי – חידושי חברויות
oחיובים וזיכויים
o.עבודה מול גופי תמיכה כגון הטוטו ומנהל הספורט

.דרישות התפקיד יוצגו לחברי ההנהלה לאישור ולאחר מכן תצא פניה מסודרת
יעל

אתנה
.לפני כשבועיים התקיים ארוע של "אתנה הולכות רחוק" בפארק הירקון
.השתתפו אלפי נערות/נשים
.מטעם האיגוד התנדבו לעזור מיכל שביב ו-ורד יעקובי. תודה רבה לשתיהן
 -בנות השתתפו בפעם הראשונה בניווט. הזוכות יזכו בהשתתפות150מעל ל 

חינם בניווט הספארי.
איתן

שליחים
.התקיים דיון בנושא השליחים ובדרכים לשיפור האירוע
ניווט השליחים הינו ארוע חשוב בהיבט התחרותי והחברתי והוא מהווה הפנינג

שמטרתו לשתף כמה שיותר חברי איגוד.
תבוצע פניה לרכזי מועדונים בבקשה לקבלת הצעות לשיפור\רענון הפורמט

ויתקיים דיון באחת הישיבות הקרובות שבסופו תיבחר הצעה מסוימת, או שילוב
בין מספר הצעות, או שיוחלט לא לשנות דבר.

זף
נבחרות

 נווטים:9באליפות אירופה לנוער שתתקיים ברומניה ישתתפו 
o דלית מנסור.18נערות עד גיל :
o כרמל סט, רותם לנס, נדב גינוסר ועידו בהט.18נערים עד גיל :
o עילם ברזק, עומר כחל, אלון כהנא ואיתם נוסבאום. 16נערים עד גיל :
o.טל עופר ואיתי מנור ייצאו עם המשלחת

באליפות העולם לנוער שתתקיים בנורבגיה ישתתפו ניצן יסעור ומרינה
מאירקוביץ'.

.באליפות העולם לבוגרים בסקוטלנד ישתתפו קרן זיו וגיא סבו
ענת/זף

קטגוריות
קצרצר

ענת – מבקשת לפנות לרכזים לאמץ את קיום המסלול הקצרצר בתחרויות
מקומיות.

מסלול הקצרצר ייקרא "מתחילים" בארועים מקומיים. רמת הקושי שלו תחל
בשבילים ותסתיים בפרטי נוף קווים. מטרת המסלול לאפשר לקהל חדש להכנס

בהדרגה לניווט ולא להתמודד עם רמה טכנית גבוהה מידי.
.יש לוודא ולהתמיד לציין את משתתפי הקצרצר בטקס סיום הליגה

איתן 
אסיפה 
כללית

 16:00 במכון וינגייט בשעה 26/6תתקיים ביום ששי.
הענקת מדליות לליגת הניווט הרכוב ופרסים למועדונים הזוכים באליפות

המועדונים תתקיים בארוע זה.
מבקש להודות לחברי ההנהלה על תרומתם בשנתיים האחרונותאיתן

מועד הישיבה הבאה יקבע לאחר הבחירות להנהלה החדשה



26/04/2015ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ליסה מישלי, עודד ורבין, זף סגל, רוני דה קוסטה בק, ענת מאיר,נוכחים

עפר אביטל, ארז שלו, יורם שחורי, יעל סגל, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת
ביקורת, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת

יורם שחורי, עודד לוין – ועדת ביקורתנעדרים
מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן

סבב הנהלה
שוטף

.עודד- יש תחושה בבתי הספר של ירידת מתח לאחר פסח
-עודד- תחרות הISFהסתיימה לפני מספר ימים. הדיווחים מלמדים שהאווירה 

הייתה טובה. דלית מנסור עשתה תוצאות טובות מאוד. תוצאות טובות גם
לנבחרת הבנים.

רוני- המסלול הקצר+ בברעם היה מעבר ליכולת עבור מתחרי הGold .
.ליסה- הופק סרט של רון ברק והועלה לפייסבוק של האיגוד וליו-טיוב
 -בתחרות בברעם הושארו כלבים קשורים ללא השגחה באיזור הכינוס והדברזף

גרם לבעיות. כמו כן, נאמר בהחלטות קודמות שאין להתקרב עם כלבים לשטח
כולל בשטח הניווט, כשהם הזינוק וכי על בעלי הכלבים להחזיקם ברשות הרבים,

קשורים ברצועה של עד חמישה מטר בהתאם לחוק. בתחרות זו היו נווטים
שיצאו למסלול עם כלבים לא קשורים. אין להשאיר כלבים ללא השגחה באיזור

הכינוס ואין לשחררם בשטח הניווט. בנוסף למוגדר בחוק, אין זה מקובל שכלבים
יצטרפו לנווטים המשתתפים במסלולים תחרותיים. הדבר אינו מקובל באף ענף

ספורט ואנו מצפים מהנווטים לכבד אותו.
שוטף

זיו
תחרויות ארציות נגמרו מלבד השליחים. מספר לא גדול של אנשים בשתי

התחרויות האחרונות (כשלוש מאות) בשל המרחק. עדיף לוותר על העממי
 משפחות). בשל15בתחרויות אלו בשל המאמץ הנדרש יחסית לכמויות (כ-

מספר המסלולים הגדול בתחרויות הארציות ניתן לוותר בתחרויות מסוימות על
מסלולים עממיים.

אליפות ישראל באופניים- צריכים להפעיל שיקולים מקצועיים בקשר לארגון אירוע
בגשם. לקבוע סמכות מקצועית שתקבע.

 .עוד שבועיים ניווט השליחים, יצא השבוע פרסום לגבי האירוע
הסתיימו מבדקי הכשירות של הצבא ובזמן האחרון התקבלו בקשות לאירועים

חיצוניים רבים (צבא, בתי ספר, חברות הייטק ואחרים).
בסוף השבוע הקרוב ניווט אוהד זך ובהמשך עוד כמה אירועים קטנים שסוגרים

את העונה, ביניהם ניווט הספארי שמהווה אירוע שיווקי חשוב לאיגוד (בשנה
 משתתפים).1200שעברה כ-

-נערים. האירוע עבר3000היה אירוע גדול של "אחרי" באליקים, השתתפו כ 
בהצלחה והפידבקים היו טובים. ישמחו להמשך שיתוף פעולה בעתיד.

תביעת
רשט"ג 

זיו

,להמשך הטיפול בתביעת רשות הטבע והגנים (רשט"ג), ימונה השבוע עורך דין
המתמחה בתמיכה בארגונים ירוקים.

.בדיקה העלתה ששטח הכינוס באוג הבורסקאים לא היה בתחום השמורה
תיקבע פגישה עם אחראית קשרי קהל ברשט"ג בכדי להסדיר את הפעילות

.לעתיד
.כמו כן, ייבדקו אפשרויות לפגישות עם מנהלי אגפים אחרים

גיוס עובד/ת 
איתן

בשל הרחבת פעילות הניווט, יש מחשבות לגייס עובד/ת שיבצע פעילות ארגוניות
ומנהלתיות הקשורות בעמותה ובאיגוד וישחרר זמן לפעילות מקצועית של זיו.

לקראת הישיבה הבאה תוגדר רשימת מטלות לביצוע ע"י העובד\ת ובהתאם
תיקבע הגדרת התפקיד. 

אירוע "אתנה"
יעל

יום שישי, יהיה האירוע השנתי של "אתנה" בפארק הירקון, שנועד להציג8.5ב ,
ענפי ספורט לנשים. באירוע נקים עמדה, ובה נציע מסלול ניווט עבור המבקרות.  

סיכום מחנה
פסח

עפר אביטל

במחנה השתתפו ילדים רבים. ההדרכה בוצעה על ידי שלושה מבוגרים (עפר
אביטל, ענת מאיר ושלו פלדמן) ותוספת מבורכת של נערים: דור הראל, מאיה

מצגר ויבגני ומארינה מאירקוביץ. המחנה התקיים בבית הספר "כדורי".  המחנה



נמשך שלושה ימים במפות סמוכות.ענת מאיר
בעיה מרכזית שעלתה היתה הגעה של קבוצת מטיילים גדולה משביל ישראל

ולינה משותפת באותו אולם.
מועדון יזרעאל תרם את תחנות הSIלמטרת המחנה, דבר ששדרג מאוד את  

המחנה.
ניצן יסעור הגיע ונתן לילדים שיחת הנחיה בגובה העיניים על פעילות ניווט של

נווט ישראלי מוביל.
מחנה סילבה

עפר אביטל
 ילדים.29כרגע רשומים 
.ההרשמה למחנה נסגרת ביום שלישי
בשנים הבאות ילדים שאינם חברים באיגוד אבל פעילים באירועי ניווט בית

ספריים יכולים להצטרף למחנה על בסיס מקום פנוי והמלצת מאמן.
קורס מדריכים

עפר אביטל
התקיים דיון בנוגע לקיום קורס המדריכים הקרוב במסגרת האיגוד או במסגרת

חיצונית.
ככל הנראה החלק הענפי של הקורס הקרוב יתקיים במסגרת חיצונית. הודעה על

כך תימסר בהמשך.
IOFפניה ל-
בעקבות
התחרות
בתמרת

איתן  

-בעקבות הפניה לIOF) נערך בירור על ידי ה-1:7500 בנוגע לקנ"מ המפה (IOF
 בה נמסר כי קנ"מIOFמול פבל לויצקי. בתום הבירור התקבלה הודעה מה-

. כל סטייה מהתקנות מחייבת אישור מפורשWREהמפה לא היה תקין לאירועי 
מהמועצה הבינלאומית, אולם לא התקבלה כל בקשה לאישור כזה. כתוצאה מכך,

) במידה שיופרו2) הושעה מינויו של פבל לויצקי כבקר בינלאומי לשנתיים (1(
 עשוי לקבל החלטה לא לאשר קיוםIOF  בעתיד, ה-IOFחוקים נוספים של ה-

 בישראל.  WREתחרויות 
.האיגוד שוקל לערער על החלטה זו בהמשך

תחרות
השליחים

איתן

.התקבלו בקשות לשינוי תקנון השליחים
לדעת ההנהלה לא נדרש שינוי נוסף מלבד הוספת מסלול השליחים הקצרצר

לילדים כפי שהוחלט בישיבה הקודמת. בעתיד תשקול ההנהלה שוב את הנושא.
לוח תחרויות 

איתן
  .במהלך חודש מאי יתקיים מפגש רכזים לבניית לוח התחרויות לעונה הבאה
 

מערכת
ההרשמה
לתחרויות

ארציות

,המערכת מתוכנתת כך שהשנתון מתחלף בראשון בינואר. כתוצאה מכך
הקטגוריות מתחלפות באמצע השנה. יש לטפל בנושא.

תחרויות
הנבחרות

בחו"ל בקיץ
הקרוב

 

 .הנבחרות הייצוגיות לאליפויות בקיץ נקבעות בימים אלו בעקבות סיום הליגה
הרכב נבחרת הנערים והנערות לאליפות אירופה ייקבע באופן סופי לאחר תחרות

המבחן שתתקיים באמצע מאי.
לאליפות העולם לנוער יישלחו ניצן יסעור ומרינה מאירקוביץ בעקבות הישגיהם

השנה. שניהם יזכו, בכפוף לאישור הטוטו, במלגה חודשית עבור תוצאותיהם
בשנה האחרונה.

לאליפות העולם לבוגרים תיסע קרן זיו. ההחלטה הסופית בדבר השתתפותו של
גיא סבו בר תתקבל במהלך חודש מאי. 

מועד האסיפה
השנתית

 '26.6.2015האסיפה השנתית והבחירות להנהלת האיגוד יתקיימו ביום ו
בצהריים. 

הישיבה הבאה
איתן

 במשרדי19:00 בשעה 26.5.2015הישיבה הבאה של ההנהלה תתקיים ב 
האיגוד בעין החורש



29/03/2015ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ליסה מישלי, עודד ורבין, זף סגל, רוני דה קוסטה בק, ענת מאיר,נוכחים

עפר אביטל, ארז שלו, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת

יעל סגלנעדרים
מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן

סבב הנהלה
שוטף

 בנים. מכיתה ה'-ט'.2/3 בנות 1/3 נרשמים 37עפר\ענת – מחנה פסח, יש 
הבסיס יהיה בכדורי. יחולקו לשתי שכבות גיל. מארינה ויבגני יגיעו לעזרה.

עודד – במהלך חופשת פסח יתקיימו שלושה ימי ניווט בהוד השרון לגילאי יסודי
ללא רקע בניווט, ארוע חשיפה שפורסם במקומונים.

רוני – בשריד בטקס יום העצמאות מדליקים משואות. השנה ידליקו משואה עוזי
שוויצר ורוני דה קוסטה על מפעל חיים לקידום הניווט.

ליסה – לפני שנה היתה בקשה לרישום קבוצות לשליחים דרך האתר, מבקשת
להוסיף קטגורייתלפעול לקידום הנושא. במסגרת הדיון החליטה ההנהלה 

 (קצרצר) לטובת הנווטים הצעירם של האיגוד ובכך לשלבםשליחים נוספת
באירוע. לקטגוריה זו יוענקו פרסים נפרדים והיא לא תיכלל בתחרות הכללית.

-יורם – נתן דיווח קצר על סדנת הבקרים של הIOF.בה השתתף 
שוטף

זיו
 ילדים. הילדים נדרשו להראות רמת ניווט650בגמר ליגת בתי הספר השתתפו 

גבוהה בדומה לתחרויות הגמר האזוריות.
שיתוף הפעולה עם המועצות האזורית מטה אשר (טלאל) ומגידו (הזורע) היה

 תלמידים (עממי).350מוצלח מאד והביא הרבה אנשים. בהזורע השתתפו כ-
) למיכה נצר) וביצות85התקיימו מספר תחרויות מקומיות ובהן מצודת יואב 

חדרה (לזכרו של ולדימיר יופה). 
הסתיימו בחני הכשירות של הצבא שנמשכו מנובמבר עד מרץ, כאשר במהלך

 בחנים בכל שבוע.  1-2התקופה התקיימו 
 התקיימו לא מעט ארועיODT.בהם שולבו ארועי ניווט כחלק מהפעילות 
.קיימת דרישה רבה מבתי הספר לביצוע מיפויים של שטחי בתי הספר
.הגיעה תביעה מהרשט"ג על האירוע שהתקיים באוג הבורסקאים בעונה שעברה

הדיון הראשון בבית המשפט יתקיים בחודש יולי. תפורסם פניה לעו"ד חבר\ת
איגוד לסיוע בהתנדבות בייצוג האיגוד בשל החשיבות שיש למעורבות ומחויבות

עו"ד.
 2-8/4המשרד יהיה סגור בין.
משרד האוצר, אגף התקציבים הודיע על קיום ביקורת עומק לאיגוד. יש להגיש

להם חומר עד סוף חודש אפריל.
קטגוריות גיל

איתן
לאור הגידול במספר המשתתפים בגילאים הצעירים ולאור הפערים בגילאים אלו

מציע לעבור לקטגוריות דו שנתיות. במסגרת זו יותאמו גם המרחקים ודרגות
הקושי באופן שיאפשר מעבר מדורג בגילאים הצעירים.

 מסלול קצרצר תחרותי (קל יותר מהקצר הנהוג היום), קרוב לשבילים.12עד – 
המסלול "קצרצר פתוח" לא יוסר והוא יישאר במתכונתו הנוכחית.

 מסלול קצר (ארוך יותר מהנהוג היום), ניווט על פריטים קווים.14עד – 
 מסלול בינוני.16עד – 
 מסלול בינוני+.18עד – 
ההצעה מאושרת

סרט אליפות
MCOישראל ו-

איתן

 ימי ה-3רון ברק צילם מיוזמתו במהלך MCOהפיק כתבה על הספרינט בשריד .
 ימי התחרות.3לשידור פנימי בישוב. האיגוד הזמין ממנו סרט קצר שמסכם את 

רוגיין עדולם
איתן

ההחלטה הלא פשוטה לדחיית האירוע התקבלה לאחר התייעצות עם גורמים
רבים כולל חברי הנהלה, רכזי מועדונים, פיזיולוגים, רופאים ועוד.

הלקח לעתיד הוא לשריין בלוח התחרויות את השבוע שאחרי למקרה שיהיה
צורך לדחות את הרוגיין.



לוח התחרויות
איתן

לאור מפגש הרכזים האחרון עם ההנהלה, יתקיים מפגש שולחן עגול לתיאום לוח
התחרויות לעונה הבאה.

הרשמה
לעממי

יורם

.הרשמה מראש למסלול עממי תתאפשר במחיר זהה למחיר מסלול תחרותי
.המועדון יוכל לאפשר או לא לאפשר הרשמה מראש למסלול עממי
.לא ניתן יהיה להגדיר מחיר שונה להרשמה מראש למסלול העממי

תמיכה בנווטי
נבחרת

בנסיעות
לחו"ל

איתן

התקבלה פניה לתמיכת האיגוד בנווטי נבחרות (נוער ובוגרים) היוזמים ויוצרים
לעצמם פעילות אימונים בחו"ל כהשלמה לאימוני נבחרת.

 שכל תמיכה צריכה להיות במסגרת תקצוב נבחרות ולאהתקיים דיון בו הוחלט
בכל מקרה לא יהיה אישור בדיעבד. כתמיכה אישית ביוזמות פרטיות.

ספציפית לגבי נווטי הנוער, השתתפותם במחנה אימונים בחו"ל לא נדונה
בתחילת השנה ומן הסתם לא תוקצבה במסגרת תקציב נבחרות. 

בנק אוצר
המועדון

יורם

בפגישת הרכזים האחרונה עם ההנהלה הועלתה בקשה מצד רכזי המועדונים
לקיום בנק אוצר המועדון לצורך ניהול כספי של רכזי המועדונים מול האיגוד ושל

רכזי המועדונים מול חברי המועדון שלהם.
 - מאושרמבקש את אישור הנהלה להקמת מערכת הנ"ל

העברת
כספים 
בנקאית

 יורם

כיום האיגוד מבצע תשלומים בעיקר באמצעות שקים המצריכים חתימה פיזית
של שני בעלי חתימה.

.בעידן האלקטרוני ניתן לבצע העברות בנקאיות בצורה קלה ומהירה מכל מקום
מבקש להביא לאישור ההנהלה את הסמכת בעלי החתימה לבצע העברות

בנקאיות בצורה אלקטרונית, העברה תדרוש את אישור שלושת בעלי החתימה
ההצעה מאושרתבחשבון: איתן עמיעז, יורם שחורי וזיו נוימן – 

)16:00 ל 14:00ניווט ברעם יתקיים ביום שישי. הזינוקים יהיו אחר הצהריים (בין ניווט ברעם
בדומה למודל שהיה בזמנו ביער אודם. 

פעילות נוער
זיו

על מנת לשמר את ההמשכיות של קשר הילדים (ז'-ט') עם האגוד, לאחר סיום
ליגת בתי הספר, יתקיימו אירועי ניווט פארקים אחר הצהריים.  

ועדת נבחרות
זף ואיתן

.התקיימה פגישת ועדת נבחרות ברשות זף, עודד, עופר ואיתן
לאור ההתנהלות של חבר נבחרת ביום השני של אליפות ישראל, הוחלט

שבמידה וישתתף באליפות העולם בקיץ, הוא יוכל להשתתף רק בספרינט
ובמידל. זף ואיתן קיימו איתו שיחה בנושא.

 -IOFפניה ל 
WREבנוגע 

איתן

 -התקבלה פניה בIOF לגבי אירוע ה WRE.בתמרת 
 .בפניה הועלו טענות בנוגע לקנ"מ המפה ולתחנה שנגנבה
 הינו חריג ודורש אישור מוקדם של ה-1:7,500 ל 1:10,000שינוי קנ"מ (מ (IOF.
-הIOFקיבל הבהרות מבקר התחרות (פבל לויצקי) באשר לסיבות לשינוי הקנ"מ 

והסבר על נושא התחנה שנגנבה והימצאותו של סרט גיבוי בתחנה.
-תוצאות וניקוד הWRE.אושרו 

הישיבה הבאה
איתן

 במשרדי האיגוד בעין19:00 בשעה 26/4/2015הישיבה הבאה תתקיים ב 
החורש



01/03/2015ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ליסה מישלי, עודד ורבין, זף סגל, רוני דה קוסטה בק, ענת מאיר,נוכחים

עפר אביטל, יעל סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, ,עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת

ארז שלונעדרים
מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן

חברי הנהלה
שוטף

הורחב השימוש במערכת הדיוור. בין השאר נשלחו הודעות בנושא נוהלליסה - 
זינוקים, אליפות ישראל והרוגיין.

האיגוד רכש פול 1 יורם .SMS .פותחה תוכנית לחישוב אוטומטי של זמני2-ים .
.EYOC נוסף חצי יום בנושא ה IOF. לקליניק הקרוב של ה-3זינוק. 

זיו
שוטף

הסתיימו התחרויות האזוריות של בתי הספר, נותרה רק תחרות הגמר הארצי עם
 באזור בן שמן.24/3 תלמידים. הגמר יתקיים ב- 700צפי להשתתפות של כ-

.בצפון קיים מחסור במפות ברמה המתאימה לבתי ספר
ארועי ט"ו בשבט התקיימו בפארק קנדה, באילנות ובקיסריה. ההשתתפות

בפארק קנדה ובאילנות היתה יפה מאד.
 .יום קודם לכן התקיימה תחרות ספרינט במכון וולקני, זו השנה השניה ברציפות
התחרות לזכר יותם גלבוע בכתף שאול שנדחתה בשל מזג האויר, התקיימה ביום

שישי האחרון. מועדון גליל שיתף פעולה והסכים לדחות את ארוע שלו על מנת
לאפשר את שינוי מועדי התחרויות. היה ארוע טוב מאד באווירה מצוינת

ובהשתתפות נווטים תחרותיים ועממיים רבים. קיים שיתוף פעולה טוב מאד עם
המועצה האזורית עמק המעיינות.

עיריית ירושלים תומכת במיפוי של עין לבן. התחרות תתקיים ביום שישי הקרוב
ותהיה חלק מליגת אס"א.  

- מפות חדשות הוכנו לאליפות ישראל וה-2 מיפוי MCO(ארם יעקובי וזיו) שריד :
ותמרת (עוזי וזיו). בנוסף הוכנה מפת עין לבן (זיו) ומופה חלק נוסף ביער בן שמן

(פטר מטולה). כמו כן מופו מספר בתי ספר. 
יש כוונה לקיים ליגת קיץ לצעירים (כיתות ז'-ח') כדי ליצור המשכיות פעילות

למשתתפי ליגת בתי הספר. הליגה אינה מיועדת רק למשתתפי ליגת בתי הספר.
עפר

מחנה סילבה
ומחנה אימון

בפסח

 ילדים מהאיגוד.30 ל-25מחנה סילבה יתקיים בחודש יולי. הערכה: ישתתפו בין 
.יש צפי לא ודאי להשתתפות של קבוצה נוספת מעמק חפר
-ש"ח למשתתף.3600צפי העלויות כ 
 באפריל. המחנה יתקיים בבן5-6-7מחנה אימון לילדים יתקיים בפסח בתאריכים 

שמן או בכדורי. הודעה בנושא תישלח בקרוב.
.הדיוור הבא יכלול הודעות בנוגע למחנה סילבה ולמחנה האימון בפסח

איתן 
אליפות

MCOישראל ו-

.היה ארוע מאתגר מאד מבחינה ארגונית
.המשובים שקיבלנו מהזרים ומהישראלים היה טוב מאד
.המיפוי לקראת סוף התהליך היווה אתגר לא קטן
חלק מהמפות גובלות או כוללות שטחי שמורות טבע . הדבר מקשה על התיאום

ויוצר לחץ בנוגע לקיום הארוע. הבעיה היא שבמדינתנו הקטנה שטחים רבים
עונים לקטגוריה זו ולכן יש לעשות עבודת הכנה ותיאום כבר בשלב המיפוי.

מועדון יזרעאל בראשותם של ניר, יענקל'ה אילן, עוזי ורוני עשה עבודה טובה
מאד בצד הארגוני ומגיע לו ציון לשבח.

כאמור ארגון האליפות על ידי מועדון יזרעאל, עבד היטב. יחד עם זאת בהיבט
המקצועי מעורבות המועדון בשלב התכנון, הבקרה, הסימון וההנחה היתה קטנה

מידי. הדבר נבע גם בגלל מעורבות גדולה של האיגוד. קיום תחרות בת שלושה
ימים על כל מרכיביה הוא דבר שגדול על המועדונים שלנו, כולל מועדונים גדולים
דוגמת יזרעאל. ברמה הלוגיסטית אין כל בעיה, אך ברמה המקצועית צריך שכל

יום ינוהל ע"י מועדון אחד שיהיה אחראי על כל התהליך.
-תודה לפבל לויצקי בקר הWRE.שתרם גם בנושאים רבים אחרים  
 -הevent center.היה בעייתי, בהיבט ההתנהלות מול "פינה בעמק" במזרע 



שטחי הניווט והכינוס צריכים לקחת בחשבון את כמות המשתתפים, בעיות חניה
ומזג אוויר. המתקן בציפורי נתן מענה מצוין להתארגנות במזג אוויר בעייתי. 

.הזינוק פעל על פי המתכונת החדשה ולא היו בעיות מיוחדות
בדיקת תחנות לפני יציאת הנווט הראשון הינה בחשיבות עליונה, במיוחד

\אליפות ישראל\אליפות החורף.MCO או אירועים דוגמת WREבתחרויות 
ערב התחרות בתמרת הוחלט לבטל את מסלולי העממי והקצרצר. ביום התחרות

אישרתי למספר נווטים לקיים קצרצר מאולתר על בסיס מפות העממי, דבר שיכול
היה לגרום לבילבול בקרב נווטים תחרותיים ולהפרעה לתחרות. למרות שתיאמתי

את העניין עם מועדון יזרעאל, זו טעות שלי ופעם שהתקבלה החלטה, על כולם
היה לנהוג לפיה.   

.פירסום תוצאות מיידי באתר היה מצויין
אימוץ הזרים על ידי המועדונים, רעיון מעולה שעבד טוב מאד. מבדל את הארוע

שלנו מארועים דומים בחו"ל.
 .מפות אימון\מודלים – עבד מצוין ושימש את הזרים שהתאמנו לפני האליפות
.רון ברק צילם במשך כל ימי התחרות. יש לבחון הפקת סרטון
.יצאו מכתבי תודה לזרים. טרם יצאו מכתבי תודה לגורמים בארץ
.הטכסים התנהלו באופן יפה ומרענן
לא מכובד שזוכים ישראלים לא נשארים לקבלת המדליה ועוד פחות מכובדת היא

עליה על הפודיום לקבלת מדליה בשם מישהו אחר.
,כמות הישראלים בשני הימים לא היתה גבוהה. סיבות אפשריות: מזג אויר

בחינות לסטודנטים, ביטול הקצרצר והעובדה שחלק מהנווטים אינם אוהבים
תחרות דו יומית.

-הבולטין לMCOהיה מצוין. עם זאת דבר המתכנן והפרטים שפורסמו בו לא 
הופיעו בעברית באתר האיגוד.

תקלות ובעיות שהתגלו במהלך התחרות תוחקרו. הוסקו מסקנות וגובשו המלצות
לשינוי נוהל ארגון תחרויות לצורך מניעת תקלות דומות בעתיד.      

באליפות ישראל כל המשאבים צריכים להיות מופנים לטובת קיום האליפות ואין
לקיים במקביל ניווט עממי.

.באחת הישיבות הקרובות יתקיים דיון בדבר שינוי הפורמט באליפויות הבאות
COMOF עודד ורבין ופבל לויצקי השתתפו בישיבת הCOMOF.שהתקיימה במזרע 

 הנהלת הCOMOF הודתה לאיגוד על אירוח ה MCO.המשובים היו טובים .
COMOF.גדל וצירף לשורותיו את צרפת וככל הנראה בקרוב תצורף גם מצרים 

איתן
רוגיין

.הגשם עיכב את סיום הביקורת של התחנות האחרונות. הבדיקה תסתיים בקרוב
.פבל מעדכן את תקנון התחרות, דבר המתכנן והסבר על סימנים במפות הרוגיין
 קבוצות, בדומה למצב הרישום107עם סיום ההרשמה המוקדמת רשומות 

 קבוצות.150בשנים האחרונות. הצפי הוא לכ-
 שעות8נשקל איחוד חלק מהקטגוריות לאור מיעוט משתתפים, למשל איחוד 

 שעות מעורב גיל, אולם לאור העובדה שהקטגוריות8מעורב גיל נשים עם 
פורסמו ללא הערה בנושא, הוחלט להשאיר את החלוקה כמות שהיא.   

נידונה בקשה לקיים טקס משותף לכל הקטגוריות והוחלט להשאיר את הטקס
במתכונת של טקס מתגלגל וזאת כדי לא לגרום למשתתפים להישאר שעות

בשטח לאחר סיום המקצה שלהם.
עודד 

הסמכת
מארגני

תחרויות ליגה

צריך להגדיר דרך ליעל את התחרויות הארציות באמצעות מתן אישור\הסמכה
לארגון תחרות ארצית.

יורם ועודד יגישו הצעה מסודרת. ההצעה תובא בפני רכזי המועדונים בישיבת
הנהלה-רכזים ולאחר מכן תאושר בהנהלה.

עודד
מדליות ליגה

יש מקום לקיים בארוע השליחים את חלוקת המדליות האישיות לליגת הניווט
   מאושרהרגלי. 

איתן 
ישיבת 

הנהלה-רכזים

-שעה ומקום יפורסמו בהמשך.16.3.15ישיבת הנהלה רכזים תתקיים ב .

 במשרדי האיגוד.19:00 בשעה 29.3.15ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ב איתן



01/02/2015ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ליסה מישלי, עודד ורבין, זף סגל, רוני דה קוסטה בק, ענת מאיר,נוכחים

עפר אביטל, יעל סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
ארז שלו, עודד לוין - יו"ר ועדת ביקורת.נעדרים
ניר יסעור, יעקב אילןאורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
אליפות
MCOישראל 
זיו ואיתן

.מפות תמרת ושריד יושלמו עד סוף השבוע
 .ציפורי - תכנון ובקרה הושלמו
    .תמרת - תכנון מסלול ארוך ובינוני + ע"י זיו. שאר המסלולים ע"י המועדון
 .שריד (ספרינט) – תכנון ע"י רותם לנס
) יהיו תחנות קרטון במזרע18.2-19.2מודלים – בימים רביעי וחמישי ,(

(ספרינט), אלון הגליל (על בסיס תחנות קבועות), אליקים ושמשית (על בסיס
מסלולים מהתחרויות הארציות האחרונות).

.עודד ורבין ירכז את הקשר בין כל הזרים למועדונים
MCO .הענקת הפרסים לזוכים בספרינט ובארוך תתקיים ביום שישי בציפורי - 
MCOהענקת הפרסים לזוכים במידל ובדירוג הנבחרות הכללי תתקיים ביום - 

שבת בתמרת.
.הטקסים יונחו ע"י יעל וזף סגל
 -נווטי הנבחרת בMCO .ירוצו בתלבושת הייצוגית של הנבחרת 
ניר יסעור: קיימת אפשרות לינה במתחם ציפורי בבקתות או באוהלים, בתיאום

מול רכזי המועדונים.
 הפעלתEvent Centerבמזרע תהיה בשעות מוגדרות ביום רביעי בבוקר ובערב 

וביום חמישי בבוקר.
 ישיבתCOMOF 19:00  תתקיים במזרע ביום ששי בשעה.
 יוכן ע"י ליסה ואיתן.4בולטין מספר 

זינוקים
בתחרויות

ארציות

 בלבד.10:30מאחרים לזינוק יוזנקו החל מהשעה 
.נרשמים בשטח יזנקו למסלול בינוני פתוח וקצר פתוח, מחוץ לתחרות
חיילים חברי איגוד המתחרים בליגה הנרשמים בשטח יקבלו זמן זינוק על בסיס

חלון זמן פנוי.
 יתנהלו בדומה לתחרויות מקומיות, ראשון מגיע ראשון10:30הזינוקים משעה 

יוצא.
.המועדון המארגן יקצה שלושה אנשים לזינוק

סבב חברי
הנהלה

.ענת – בתחרות ארצית אחרונה פינת הילדים עבדה יפה מאד
יורם – נבדקת התכנות הטמעת מערכתSMSלדיווח לנרשמים על זמני זינוק  

וכד'.
  .איתן – הועברו שמות מועמדים לקבלת מלגת ספורטאים מצטיינים של אילת

IOF Advisor
Clinic
איתן

בכל ארגון תחרות בינלאומיתWREומעלה חייב להיות בקר תחרות מוסמך על  
.IOFידי ה 

.(פבל לויצקי) כרגע לאיגוד יש בקר מוסמך פעיל אחד
.רצוי להרחיב את מעגל המבקרים
 תנאי מחייב לקבלת הסמכה יש להשתתף בסמינרIOF Advisor Clinic.
-במרץ יתקיים הסמינר בצ'כיה14ב 
 האחראי בין השאר על תיק ארגון התחרויות שליורם שחורימבקש לאשר את ,

מאושרהאיגוד, כנציג האיגוד לסמינר – 
שוטף

זיו
כמות המשתתפים בארועים האחרונים עולה בסדרי גודל. במאגרי מנשה (תחרות

מקומית) ובשמשית (תחרות ארצית) היו מעל ומעבר לכמות המשתתפים
המצופה ואנו מגרדים את הגבול העליון של מספר הנווטים שניתן להכיל בהיבטים

כמו חניה, צפיפות במסלול ועוד. 
1.3.15ישיבת הנהלה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד ביום איתן



04/01/2015ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, ליסה מישלי, רוני דה קוסטה בק, ענת מאיר, עפר אביטל,נוכחים

יעל סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת, אנריקו זזינסקי –
ועדת ביקורת

עודד ורבין, זף סגלנעדרים
איןאורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
חברי

הנהלה
שוטף

יבוצע פרסום בהתאם לייעוד הכנס.15.1 – הכנס השנתי של אתנה יתקיים ב יעל .
התקיים טקס המצטיינים השנתי של אילת, בהשתתפות קרן זיו שנבחרהאיתן  – 

.  2014לספורטאית המצטיינת של האיגוד לשנת 
בניווט הארצי ברוחמה התקיים בפעם הראשונה מקום כינוס לילדים לפניענת – 

ואחרי הניווט. התנאים לא התאימו (מזג אוויר) והיוזמה תמשיך בניווטים הבאים.
פינת הזכרון טרם עלתה לאוויר. הכוונה היא לשלב את הפינה באתר האיגוד.רוני – 
מאז הישיבה הקודמת יצאו שני מכתבי דיוור ישיר.ליסה – 
טקס סיום העונה הקודמת של ליגת הניווט הרכוב התקיים לאחר הניווטארז – 

במשמר העמק. עידכון מערכת הרישום והתוצאות המשוקללות, ארך זמן רב מידי.
עדיין לא הוכנס לאתר דירוג רוכבים בתאם לתקנון שנקבע.

הניווט לזכר איציק דגן (כפר תבור) נקבע בטעות בזמן חופשת הפסח והיותעפר - 
והוא מיועד בעיקר לתלמידי בתי ספר ביקשה המשפחה להקדימו בשבוע.

המשמעות היא שניווט זה יתקיים באותו יום בו מתקיים הניווט לזכר ארז הרפז
(הזורע). השינוי בוצע בתיאום ובהסכמת שתי המשפחות.   

קורס המדריכים (מעשי) מתוכנן לאפריל. כרגע יש עדיין מעט נרשמים. לקורסעפר - 
תתווסף השתלמות משרד החינוך להדרכה לבתי ספר למי שאינו מורה.

או הצטרפו כחברים2015 חברים כבר חידשו חברות לשנת 621 – נכון להיום איתן 
חדשים. בהשוואה לנתונים בתחילת ינואר בשנים עברו, מדובר בעליה יפה. 

עודד
ו. ביקורת

לאור הגדרת תפקידה של ועדת ביקורת מתבצעת כעת בדיקה של האיגוד מבחינת
ההתנהלות הכספית. דו"ח יוגש בהמשך.

זיו
שוטף

אליפות החורף התקיימה ללא אירועים מיוחדים, למעט תחנה לא במקום ביום השני
(מועדון חבל מודיעין). יחסית לתחרות דו יומית היתה השתתפות דלילה.  

 מתחרים על אף מזג האוויר הגשום והמרחק לצפוניים.370ברוחמה היו 
,התחרות המקומית במשמר העמק היתה מוצלחת אך לא היה תכנון נכון של החניה

הועמדו מעט סדרנים ונסתמה הכניסה ליער. מועדונים צריכים לתת דגש על נושא
החניה והסדרנות ולא להתייחס אליו כאל נושא שולי.

.(למשל קרן כרמל) התחרויות המקומיות בימי שישי דלילות יחסית
תחרויות בתי ספר – התקיימו שתי תחרויות. נשמרת הכמות הגבוהה של

 תלמידים בשני המחוזות.1400המשתתפים כ-
ליגת אס"א – מתלבשת על תחרויות מקומיות בימי שישי. מחזור ראשון התקיים

 סטודנטים65באילניה. בעין שריד צפויים להשתתף כ-
-יתקיים ניווט בבאר שבע בגן הזאולוגי בשיתוף עם העיריה.16.1ב 
 כחלק מניווטי ט"ו בשבט,6.2ניווט האילן השני,  יתקיים במכון וולקני ביום שישי ה 
כחלק מרכישות סוף שנה, נרכשה מערכתSIלטובת מועדון יזרעאל (האיגוד מסבסד  

40  נוספים, נרכשו עוד LIDAR ש"ח על פי החלטה קודמת), הוזמנו מיפווי 10,000
 ונרכשו טבלטים להצגת תוצאות בזמן אמיתי בתחרויות ליגה.SFRתחנות למערכת 

איתן
MCO 2015

-ליסה נרתמה למאמץ לעלות מידע לאתר ולשלוח מידע מעודכן לCOMOF.
.עד כה נמסרו לנו רק כוונות השתתפות, אולם טרם נרשמו משתתפים מחו"ל
-ניווט הספרינט בשריד הינו חלק מהMCO.ויתקיים בכל מקרה 

איתן
2015תקציב 

 לאישור ההנהלה. התקציב השנתי הינו2015הוצג תקציב האיגוד לשנת 
מאושר ש"ח. – 1,335,000

איתן
גיוס עובד

לאור החלטת ההנהלה מהישיבה הקודמת לגיוס עובד במשרה חלקית לפעילות
בבתי ספר (מיפוי, הנחיית מורים, ארגון תחרויות, קירוב הנוער לאיגוד) מבקש

 מאושר - 1.7.15 לתפקיד. חוזה העסקה יהיה עד ל- ארם יעקובילאשר את 



איתן
ניווטים
בצוותא

.ביום השני באליפות החורף התקבלה תלונה על ניווט משותף
בדיקת המקרה העלתה כי בשל שינוי זמני זינוק התקיים מפגש אקראי בשטח וכי לא

בוצע ניווט משותף. 
יודגש כי זמני הזינוק נקבעים מראש בשיקולים של הפרדת זמנים בין נווטים באותה

קטגוריה ו\או מאותו מועדון.
הצעת החלטה: כדי למנוע מצבים דומים, לא ניתן יהיה לשנות זמני זינוק ביום השני

בתחרות רב יומית (אליפות החורף \ אליפות ישראל). מקרים חריגים יקבלו אישור
.מאושר ואילך – 10:30לשינוי זמן זינוק מ 

איתן
רוגיין

(מבחינתו) נועם העביר מפה סופית.
 35פבל מעדכן את המיפוי ומוסיף פרטים באזור התחנות. רוב התחנות (מתוך(

נבדקו.
 סוף פברואר הכול יהיה מוכןועד עד סוף ינואר תושלם בדיקת כל התחנות.
 .ההרשמה תפתח בשבועיים הקרובים.האתר בעברית עודכן
 להעלאת תמונות לפני, בזמןייפתח חשבון אינסטגרם לשימוש כלל המשתתפים

ואחרי התחרות לחשבון אחד, ליצירת אלבום תמונות משותף.
איתן
שינוי

בניקוד
מועדונים

בתחילת ינואר בוצעה פניה לאיגוד לבדיקת הסיבה לשינוי שחל בניקוד המועדוני  בין
.  1.1.15 ל 31.12.14ה 

בדיקת הנושא העלתה כי השינוי נובע מחישוב מחדש של הניקוד האישי שבוצע
לארבע התחרויות הראשונות של העונה, לאור השלמת בדיקות רפואיות ו\או דיווח

מאוחר של נווטים. 
 והניקוד ישאר כמופיע באתר.31.12.14אין באפשרות האיגוד לשחזר את המצב ב 
 -או אז יבוצע21.1.15באופן חד פעמי, יאפשר האיגוד לנווטים להציג בדיקות עד ל ,

החישוב הסופי לשתי תחרויות ינואר (רוחמה ושמשית). 
.לאחר מכן ולהבא, לא יבוצעו חישובים בדיעבד לנווטים שיציגו בדיקות רפואיות
  .האיגוד יפנה לרכזי המועדונים וידגיש את אחריותם בנושא הבדיקות והדיווח בזמן

איתן
מעבר בין
מועדונים

.על פי ההנחיות כרגע מעבר נווטים יכול להתקיים פעם בעונה
הצעה: נווט יוכל לעבור מועדון בשני מועדים: בפגרה (חודשי הקיץ) ובמועד חידוש

החברות. בכל מקרה הניקוד המועדוני לא יושפע ממעבר הנווט למועדון אחר -
מאושר

יעל
מפות

בניווטים
מקומיים

.בתחרויות מקומיות היו מקרים בהם לא נשארו מפות לנווטים שנרשמו מראש
בנוסף לכך, נווטים שסיימו התבקשו להחזיר מפות כדי שייעשה בהם שימוש חוזר.

מבקשת להוסיף לתיק ארגון תחרויות הנחייה לניהול רשימת מפות באופן שיבטיח
שסך הנרשמים מראש ובשטח לא יעלה על כמות המפות שהודפסה ושהנרשמים

מראש יזכו לקבל מפה בהתאם למסלול אליו נרשמו.
.ההנחיה תעודכן בתיק ארגון תחרויות והנושא יודגש לרכזי המועדונים

יורם
WADA

מבקש מההנהלה לאמץ באיגוד את הנחיות לאיגודי הספורט למניעת סימום בספורט
)WADA -  (מאושר

 -במשרדי האיגוד19:00 בשעה 01/02/15הישיבה הבאה תתקים ב 



23/11/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, ליסה מישלי, רוני דה קוסטה בק, זף סגל, ענת מאיר, עפרנוכחים

אביטל, יעל סגל, עודד ורבין, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת
אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורתנעדרים
איןאורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
חברי

הנהלה
שוטף

ארז - נוכחות יפה בתחרות הניווט הרכוב בגבע. יש לסדר את נושא הרישום באתר
לתחרויות הניווט הרכוב בהתאם לחלוקה החדשה. מבקש לקיים את את טקס

 בתחרות הבאה שתתקיים בסוף2013-14הענקת הפרסים של ליגת האופניים 
מאושר.דצמבר. 

.של יורם יצא דיוור לחברי איגוד ביוזמתו ליסה - יצא ניוזלטר חודשי בתחילת נובמבר
2015שהשתתפו בתחרויות הליגה כמנויים ללא בדיקה רפואית בתוקף. לקראת 

ייצא דיוור בנושא חידוש החברות באיגוד.
 .מאושר.עפר – מבקש לצאת בקול קורא למעוניינים להירשם לקורס מדריכים
-לדצמבר יתקיים יום עיון של אתנה למדריכות ניווט ומאמנות. תפורסם16יעל – ב 

פניה באתר לחברות האיגוד.
יורם – הוצגה מערכת ממוחשבת להשוואת רשימת הרצים שזינקו לרשימת

המסיימים על מנת לקבל תמונה של הרצים שטרם חזרו. דרישות המערכת הן
כל הכבוד! לניהול התחרות. OEvent ובתוכנת SportIdentשימוש ב 

ענת – יש כוונה להקים בתחרויות ארציות אוהל לריכוז הילדים המשתתפים בקצרצר
ובקצר למפגש חברתי ותחקור.

 עודד – נוצר קשר עם צחי כהן מחברתProRunnerהמעוניין להגיע לתחרויות 
ארציות לשם מכירת ציוד ובהמשך מתן חסות לתחרויות ניווט.

מועדון אס"א ירושלים מעוניינים בקיום אימון להכנת החברים להשתתפות בתחרות
ארצית.

יעל
מפות

בתחרויות

לעיתים קורה בתחרויות שהמפות אוזלות ונווטים שסיימו את התחרות מתבקשים
למסור את המפות לשימוש חוזר ללא פיצוי או השבת המפה. מעבר להיבט הכספי,
הדבר גורם לאי נעימות גדולה ולתסכול אצל הנווטים המעוניינים לשמור את המפה

לצורך תחקור מידי ותיוק.
הנושא יועלה לדיון נוסף והחלטה בישיבה הבאה, לאחר ניסוח הצעה בנושא ע"י יעל

ואיתן וקבלת תגובות מחברי ההנהלה ורכזי מועדונים. 
זיו

שוטף
ליגת בתי הספר

oיש אינפלציה בכמות המשתתפים בתחרויות בתי הספר. בשני המחוזות יחד
1800 משתתפים (היו רשומים מעל 1500השתתפו במחזור הראשון כ- 

תלמידים).
oתתקיים פגישה עם התאחדות הספורט של בתי הספר על מנת למצוא את

הדרכים להתמודד עם כמות המשתתפים הגדולה ותיבחנה אפשרויות כמו
הוספת מחוז.

oלאור מצוקת מצפנים אצל היבואנים בארץ, תיבחן אפשרות לייבוא ישיר של
האיגוד.

תחרויות ארציות
o מתחרים450אליקים – ארוע מוצלח במזג אוויר סגרירי בהשתתפות 

תחרותיים.
o.ברעם – תחזית מזג האוויר באמצע השבוע שעבר היתה לסוף שבוע סוער

לאור שיקולים בטיחותיים בנוגע לשטח ולאפשרויות החילוץ, המרחק
מנקודת החניה לכינוס, המרחק והנסיעה הצפויה בגשם והשאיפה לקיים
תחרות ראשונה על מפה חדשה בהשתתפות מספר רב ככל האפשר של

נווטים, הוחלט לדחות את התחרות. ההחלטה המוקדמת שהתקבלה
באמצע השבוע לקחה בחשבון גם את הצורך להתריע מוקדם ככל האפשר

לציבור הנווטים שהזמין לינה בצפון ונדרש למספיק זמן לצורך הביטול. 



התחרות נדחתה לאפריל ליום שישי בצמוד לתחרות שתתקיים בת יער.
תחרויות מקומיות

oהתקיימו מספר רב של ניווטים מקומיים. אחד מהם התקיים ביקום בשיתוף
 אנשים! המסלול1000המועצה האזורית חוף השרון, בהשתתפות יותר מ-

התחרותי בוטל עקב בעיית תיאום של המועצה מול רשות הטבע והגנים.
חלק מהאנשים נאלצו לשוב על עקבותיהם לאחר שנגמרו המפות. 

o.ניווט בעין לבן נדחה לפורים היות והמפה לא מוכנה
 .יש לא מעט פניות של גופים שונים המעוניינים בהכנת מפות ניווט מקומיות

עפר
ניווט חליפי

הצעה להכנת תחרות מראש של ניווט ארצי נוסף למקרה של ביטול מסיבה כלשהי
(מז"א/ בטחוני/ אחר).

.לאחר דיון נראה שההשקעה הנדרשת אינה מצדיקה את ההכנות למקרה הנ"ל
ההצעה נדחתה.

איתן
גיוס

עובד\ת

-לאור הגידול בפעילות בתי הספר והעומס הגדול על זיו, מעלה הצעה לגיוס עובד ב
 משרה לעיסוק בתחום בתי הספר (ניהול תחרויות, הדרכת מורים, מיפוי).1/3

 וממנה את זיו איתן ויורם כוועדת קבלה לאישור המועמד.מאשרתההנהלה 
איתן

רכש ציוד
לקראת סוף שנה יש מקום להשקיע ברכישת ציוד על מנת להקטין את כמות

העודפים במאזן וכמובן לצורך שיפור השירות.
:ההשקעה העיקרית תהייה בנושאים הבאים

oLidar.כחומר גלם למפות 
oSportIdentהשקעה בשני סטים של תחנות שייועדו לשימוש המועדונים – 

המתכוונים לרכוש את המערכת.
o.טבלטים לתצוגת תוצאות בתחרויות ארציות

 מאושר ש"ח להשקעה חוזרת בהוצאות הנ"ל – 100,000מבקש לאשר תקציב של
איתן זיו 

MCO
2015

 יש לפרסם את אומדן עלויות הלינה ולהעבירו לCOMOF.
.הספרדים והאיטלקים הודיעו שיגיעו. מחכים לתשובות משאר המדינות
 נווטים ב 30-50בד"כ משתתפים כ COMOF.
 לטבים שלא יכללו בתחרות המזרח התיכון5בנוסף יגיעו 
 שני ימי התחרויות נחשבים כWRE.
.מפת תמרת עוד לא מוכנה
.פבל לויצקי מונה כבקר התחרות

ענת
אליפות

ילדים

מבקשת לנסות ולהגדיר את אחת התחרויות המקומיות כאליפות הילדים, עבור
הילדים בגילאים הקטנים מגילאי אליפות הנוער, תוך הוספת מסלולים קלים וקצרים.

התקיים דיון. חלק מחברי ההנהלה סבר שאליפות לגילאים הצעירים פחות רצויה וכי
עדיף להתמקד בפעילות ניווט בעל אופי חברי.

ענת תקדם את הנושא מול רכז מועדון לב השרון לשם יישומו בתחרות שתתקיים
בפארק נחל חדרה.

סוכם על מחירי השתתפות וחלוקת תשורות למשתתפים.2015רוגיין 
.עודכנו פרטי התחרות לפירסום

איתן
הגבלת זמן

בארציות

מבקש להעלות להצעה הגבלת זמן מקסימלית במסלול כאשר חריגה מזמן מקסימלי
תפסול את תוצאת המשתתף.

כאמור הגבלת הזמן הינה ספורטיבית ואי עמידה בזמן תביא לפסילה, אולם
מטרתה העיקרית של ההגבלה הינה שיפור הנושא הבטיחותי. 

 מעבר לזמן זה המשתתף יהיה פסול.שעתיים וחצימגבלת הזמן למסלול תהייה .
.ההצעה מאושרת

 במשרדי האיגוד.19:00 בשעה 4/1/15הישיבת הבאה תתקיים ביום ראשון איתן



26/10/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, ליסה מישלי, זף סגל, ענת מאיר, עופר אביטל, יעל סגל,נוכחים

עודד ורבין, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בק, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורתנעדרים
פבל לויצקי, יקיר גולדנראורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
  שוטף

הנהלה
 70 עממי) כ- 10 מפות רכוב (מתוכם 60ארז – בארוע בכרם מהר"ל נמכרו

רוכבים בהרכבים שונים. טרם התקיים טקס סיום ליגה של העונה הקודמת.
ליסה – ניווטניוז השני פורסם, בנוסף נשלח דיוור ישיר לחברים שלא חידשו מנוי

ליגה. 
יעל – פורסם "נווטת החודש"  - טל פריד. מסיבות אישיות לא אוכל להשתתף

במפגש אתנה החודש.
 נווטים16זף - בסופ"ש האחרון התקיים מחנה אימון לנבחרת הנוער בהשתתפות 

מתוכם ארבע נערות.
שוטף

זיו
 מתחרים450החלה הליגה הארצית. במחזור הראשון בתל חדיד השתתפו 

 מפות למסלול העממי. עיתוי לא מוצלח של התחרות בצמידות90ובנוסף נמכרו 
 נשים, הקטגוריות הצעירות של הנשים דלות מאד.20%לחג. 

,התקיימו מספר תחרויות מקומיות בשיתוף עם הישובים/מועצות מקומיות (עין דור
כוכב יאיר). 

-160בשבת האחרונה התקיימו שתי תחרויות מקומיות במקביל. דרך בורמה (כ
 בניווט הרגלי והרכוב). בסה"כ זו150משתתפים תחרותיים) וכרם מהר"ל (כ-

כמות יפה מאד לניווטים מקומיים וספק אם היינו מגיעים למספר זה באירוע מקומי
בודד.

מחנה סוכות לנוער צעיר מתקיים מוקדם מידי בעונה, טרם היווצרות הקשר עם
הילדים ופעילות בבתי הספר. גם הפרסום בוצע באיחור. עפר וענת יקבעו מועד

בהמשך העונה, תוך הסתייעות בנווטים, כולל נווטים צעירים מובילים.
המיפויים מתקדמים לאט, יש חוסר בממפים טובים באזור המרכז והדרום. דוידי

ואנוכי מיפינו את אזור רוחמה. פטר כנראה יגיע בדצמבר או פברואר.
הפעילות עם הצבא מתרחבת. בנוסף לבחני הכושר בווינגייט, מתקיימת פעילות

עם יחידות שונות.
 הוצגה לראשונה מערכת לרישום מהיר בשטח באמצעות כרטיסיSIלנווטים עם 

יתרה בבנק אוצר הנווט על מנת להקטין את כח האדם בניהול התחרות.
התקיים ניסיון ראשוני בתחרות הארצית הראשונה לשימוש בטכנולוגיה לפרסום

התוצאות באמצעות רשת אלחוטית. המערכת לא הצליחה לתמוך בכמות
המשתמשים הרבה. בפעם הבאה יירכשו מספר טבלטים זולים להצגת התוצאות.

בנוסף יודפסו גם הדפים מידי פעם.
-המעבר למערכת הSIשידרג את התחרויות. התנאי להשאלת הכרטיסים  

 מינויים לתחרויות הארציות.390(חברות+מנוי) העלה את כמות המנויים - 
בודדים לא חידשו את המנוי ונעשתה אליהם פניה להחזרת הכרטיס טרם חיובם

בעלות המלאה של הכרטיס.
מדיניות רמות
קושי בארציות

איתן

השתתפות נווטים בתחרויות ארציות במסלולים בעלי רמת קושי שאינה מתאימה
לגילם, הינה בעייתית מאד מבחינת אחריות האיגוד לשלומם ולבטיחותם של
הנווטים ובנוסף לכך פוגעת בניהול התקין של התחרויות.  מבקש לחדד את

מדיניות האיגוד בנושא רמות הקושי בתחרויות ארציות.
o .הקטגוריות הן קל\רגיל\מתקדם\קשה\קשה מידי
oקטגוריה קשה מידי אסורה לניווט .
o .נווט הרוצה לנווט בקטגוריה קשה יקבל אישור מיוחד של האיגוד
o ,ייפסלונווטים שישתתפו בקטגוריות בהן הם אינם אמורים להשתתף.

כלבים
איתן

לאור פנייה של מספר אנשים בנושא הכלבים בתחרויות ניווט, מובהר בזאת שאין
להתקרב עם כלבים לשטח הזינוק וכי על בעלי הכלבים להחזיקם ברשות הרבים,



כולל בשטח הניווט, כשהם קשורים ברצועה של עד חמישה מטר בהתאם לחוק.
רישום בשטח

איתן
על מנת לשפר וליעל את ניהול התחרויות האיגוד שואף שההרשמות לתחרויות

יתבצעו מראש והמיעוט יבוצע בשטח.
עדיין קיים מצב של נווטים אשר לא נרשמים מראש לתחרויות ארציות, מגיעים

לשטח ומייצרים לחץ לקבלת חלון זמן לעיתים בזמנים הכי עמוסים במסלולים.
 מראש יוכל לזנק רק לאחר שעת העומס, לרובמי שלא נרשםבתחרויות ארציות 

ההצעה התקבלה (למעט מסלול קצר וקצרצר) – 10:20לאחר השעה 
תמיכה בנוער

איתן
לאור הרצון לעודד את גידול מספר הנווטים הצעירים (כיתות ז'-י') מועלת הצעה

.ארציותלתמרץ את המועדונים על פי מספר הנווטים המשתתפים בתחרויות 
 שקלים לניווט.10 תחרויות יזכה את מועדונו ב-4כל נווט שישתתף במינימום של 
 שקלים20 תחרויות תזכה את מועדונה ב-4כל נווטת שתשתתף במינימום של 

לניווט.
 13-16התמיכה תינתן עבור נווטים חברי איגוד בגילאים .
.התמיכה תינתן למועדון למימון פעילויות נוער
:התמיכה תינתן פעמיים בשנה

 ניווטים יזכו את4 ניווטים כל נווט או נווטת שיצברו מינימום של 6לאחר 
.X  10 \ 20מועדונם בסכום השווה למספר הניווטים בהם השתתפו

 ניווטים יזכו את מועדונם4בסוף העונה כל נווט או נווטת שיצברו מינימום של 
, בקיזוז הסכוםX  10 \ 20בסכום השווה למספר הניווטים בהם השתתפו

 ניווטים, במידה שאכן הועבר.6שהועבר לאחר 
.התמיכה תינתן לשתי שנות פעילות רציפות
 6האחריות לקבלת התמיכה תהיה על המועדונים שיגישו דו"ח לאיגוד לאחר

מחזורים ובסוף השנה.
ההצעה התקבלה

רוגיין עדולם
פבל

הרוגיין יתקיים באזור משואה וחבל עדולם, כולל שטח חדש שמופה ע"י נועם רביד
.38מזרחית לכביש 

.הכינוס המוצע הינו ליד הישוב צפרירים. יש לבדוק את התאמתו
 שעות וההצעה נדחתה בשל12התקיים דיון בדבר האפשרות להוסיף מסלול של 

שיקולי בטיחות (לילה בורות בשטח ועוד) ושליטה.
 שעות).6 שעות) ומסלול רכוב אחד (8 ו-6, 4 מסלולים רגליים (3הוחלט לקיים 

MCO/COMO
F

איתן

 עדיין לא ברור סטטוס ההשתתפות באליפות הMCOאולם אנו צופים שלכל היותר 
 נווטים ממדינות אגן הים התיכון.30-50יגיעו 

 .בנוסף צפויה הגעתם של נווטים נוספים מחו"ל
מועדון יזרעאל מארגן את שני ימי התחרות. מנהל התחרות מטעם יזרעאל הוא

יענקל'ה אילן.
 ניהול הMCO.באחריות זיו והנהלת האיגוד 
 הוגשה בקשה להכרה בתחרויות הlong וה middle כתחרויות WRE.
 פבל לויצקי הוגדר כבקרWRE.
.זיו נוימן מתכנן את היום הראשון ועוזי שוויצר מתכנן את היום השני
 בנוסף תתקיים תחרות ספרינט שלא תוגדר כתחרותWREולא תיכלל בתחשיב 

.MCOהניקוד לאליפות ישראל אלא רק ל- 
מצטיין אילת

איתן
לאור הישגה של קרן זיו בעונה האחרונה, הנהלת האיגוד החליטה להמליץ עליה

. ברכות !2014כספורטאית מצטיינת מטעם האיגוד לשנת 
 במשרדי האיגוד19:00 בשעה 23/11/2014הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון איתן

בעין החורש.



21/09/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, ליסה מישלי, זף סגל, רוני דה קוסטה בק, עופר אביטל, יעלנוכחים

סגל, עודד ורבין, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת, עודד
לוין – ועדת ביקורת

ענת מאירנעדרים
ניר יסעוראורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
הנהלה
שוטף

פינת נווטת החודש חוזרת – פרסום בקרוב.יעל – 
עודד

o.צחי כהן פנה אלי להקמת עמדת מכירה לציוד ספורט באירועי ניווט
o) אליפות העולם לבתי ספרISFתתקיים בטורקיה. נכון לרגע זה, התאחדות (

הספורט של בתי הספר מאשרת את השתתפותנו.
כבר עיינו בו75% כתובות מייל. 770 – יצא ניוזלטר ראשון לחברי איגוד כ- ליסה 

ומבחינה שיווקית זהו אחוז גבוה. מודה ליעל ולענת על ההשתתפות בהכנה.
עפר 

oקורס מדריכים הסתיים בשבוע שעבר בהשתתפות עשרה חניכים. ראוי לציין
את עבודתו של שי רם.

o 9-11/10/14מחנה האימון לצעירים מתוכנן לחופשת סוכות בתאריכים.
התקיימה אסיפה כללית של אילת, הנושא הסוער שעלה היה הקמת בית דיןאיתן – 

של אילת. הובהר כי ערכאה ראשונה מקבילה לדיון בועדות המשמעת של האיגודים
וכי בית הדין ישמש בעיקר כערכאה שנייה המחייבת ראשות של שופט בדימוס.

זיו
שוטף

העונה התחילה במספר תחרויות מקומיות. ברוב התחרויות היה שימוש בתחנות
אלקטרוניות, דבר המהווה שידרוג משנה שעברה והמגמה חיובית.

ביום ששי האחרון התקיימה ברמת הנדיב השתלמות מארגני תחרויות (מועדון אס"א
טכניון וטכניון כרמל לא שלחו נציגים). הושם דגש על תרגול מעשי בבקרת סימון

תחנות.
.עוזי סיים את מיפוי תל שמרון, דן ציזיק את אליקים ודוידי החל מיפוי של משגב
 .נווטים שלא יבצעו חידושהרישום לליגה – יש לתזכר את החברים לבצע חידוש

, בהתאם להחלטת ההנהלה בנושא.  שהושאל להםSIייאלצו להחזיר את כרטיס ה-
 2015הפעילות מול הצבא בתהליך סגירה לקראת שנת.
 .(צ'רקסים) נוצרו קשרים עם מחלקת הספורט בכפר קמא
בשבועיים הקרובים תתקיים פגישה עם מחלקת הספורט בירושלים לביצוע תחנות

קבועות בפארק ירושלים.
 חברים באיגוד.862נכון להיום יש 

איתן
ניווט

לאוכלוסיה
הבוגרת

.בעקבות פניה של נעמי חנוכי מג'וינט ישראל – אשל התקיימה פגישה באיגוד
מעוניינים לבצע פעילות לאוכלוסיה הבוגרת. עובדים בשיטת נאמנים המוכשרים

לתפקיד. יש להם נסיון בענפי ספורט אחרים (למשל פטנק).
סוכם כי לאחר אישור הנושא ע"י הנהלת ג'וינט ישראל, יגוייסו נאמנים על ידם

ותתקיים הדרכה לנאמנים בדומה להדרכה הניתנת למורים בבתי ספר. לאחר מכן
 פיילוט, ככל הנראה בשתי מועצות בצפון ובשתי ערים במרכז.2015יתקיים בשנת 

האיגוד רואה את הנושא בחיוב. בנוסף לתרומה לקהילה במסגרת הפעילות
החברתית של האיגוד, קיים פוטנציאל להוספת חברים ותיקים לשורות האיגוד.

זף
נבחרות

.התקיימה פגישה של ועדת נבחרות לקראת השנה הקרובה
השבוע יישלח מכתב למספר מאמנים זרים לבדיקת התכנות העסקתם. המאמן הזר

מיועד להיות מאמן העל שיבנה את התוכנית הרחבה לכלל הנבחרות.
לאור אי השלמת קורס המדריכים המעשי ע"י אלכסיי מרצ'נקו, מאמנת הנבחרת

(בנים ובנות) תהיה קרן זיו ואילו אלכסיי ישמש כעוזרה.  
 .הוגדרה תוכנית שנתית לפעילות כלל הנבחרות

איתן
ארכיון

.התקיים דיון בהצעתו של דורון קינר בנושא שימור החומר הארכיוני של האיגוד
בהצעה מובאות שתי חלופות: ארכיון וינגייט או פינה באיגוד.



סוכם שבשלב ראשון עודד ורבין, ארז שלו ודורון קינר יעברו על החומר למיון ראשוני
ולאחר מכן יוחלט היכן יישמר החומר ואם תבוצע סריקה דיגיטלית שלו.

איתן
ארועים

מקבילים

בהחלטה קודמת של הנהלת האיגוד הוגדר שיהיו ארועי\ימי עוגן בהם לא ניתן לקיים
ארועים מקבילים וארועים שאינם ארועי עוגן בהם ניתן לקיים ארועים מקבילים.

:לאור דיון שהתקיים, ההנהלה חוזרת ומחדדת את ההגדרות
oאין לקיים ארועים (ובכלל זה אימונים פתוחים) בימים בהם נקבעו ארועי

עוגן, אלא אם הדבר נעשה בהסכמת המועדון המארגן את ארוע העוגן.   
oקיום ארועים מקבילים בימים שלא הוגדרו כימי עוגן, יבוצע בתאום בין

המועדונים. יש לשאוף לכך שהארועים לא יתקיימו באותן שעות.
 .הנושא מורץ השנה כפיילוט ובסוף השנה יתקבלו החלטות בנושא

איתן
MCO

 ההתנהלות מאד איטית, תתקיים פניה נוספת להתאחדותCOMOFלקבלת הבהרות 
בנושא קיום אליפות מדינות אגן הים התיכון בישראל.

 .ליסה תפרסם את הבוליטין השני
איתן

SIמערכת 
 מגמת האיגוד היא לקדם את הרחבת השימוש במערכת הSI.
האיגוד השקיע בציוד נוסף להשאלה למועדונים כגון תחנות, מדפסות ועמדות

קריאה.
 נקודות בעונה הקודמת יהיה זכאי לתמיכה1000כל מועדון שצבר ניקוד שנתי מעל 

 בעלת מינימום שלSportIdent ש"ח ברכישת מערכת 10,000כספית מהאיגוד בסך 
– ההחלטה התקבלה פה אחד. תחנות 50

האיגוד ירכוש בעבור המועדון את התחנות לאחר שהאחרון יעביר את החלק היחסי
לרכישת התחנות לאיגוד.

ארז
ניווט רכוב

בהמשך להחלטת ההנהלה ולעבודה שנעשתה בנושא על ידי עזרא, זיו וארז, נשלחה להנהלה
תוכנית מעודכנת לפעילות הניווט הרכוב בעונה הקרובה.

:הוחלט לאשר את מתכונת הפעילות הבאה

מסלולים .1
דקות).75 ק"מ, זמן מנצח 20 (סביבות ארוך תחרותי 
דקות).60 ק"מ, זמן מנצח - 12 (כ-קצר תחרותי 
ק"מ, מיעוט סינגלים, טיפוס מצטבר נמוך מאוד, בלי7 לרוכבים מתחילים (עד עממי 

שתידרש טכניקת רכיבה – מתאים גם לקבוצות במידה ויהיו).

קטגוריות .2
 קטגוריות. 4שתי קטגוריות – נווטים / נווטות לכל מסלול. סה"כ 

ניקוד.3
שימוש בפקטור שנבדק בהשוואה בין הנווטים המובילים בקטגוריות השונות והותאם

לניווט הרכוב. במתכונת פשוטה זו תתאפשר "תחרות" בין כלל הגילאים במסלולים השונים
(כדוגמת הליגה המקומית).

46. לדוגמא: נווט בן 35 שנים החל מגיל 5 לכל 2% יינתן לגיל המתחרה בלבד: הפקטור
).6%יקבל פקטור של 

 התוצאות הטובות ביותר. באם מסיבה כלשהי יהיו פחות תחרויות, מספר6יילקחו בחשבון: 
התוצאות שיילקחו בחשבון יחושב בהתאם להחלטת הנהלה קיימת בנושא.

 נושא גיוס חברים נוספים עדיין מופיע בקווים כלליים בלבד וללא תכנית מעשית. יש להמשיך
לטפל בנושא זה. 

19:00 בשעה 26/10/14הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון איתן

17/08/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, ליסה מישלי, ענת מאיר, זף סגל, רוני דה קוסטה בק, עפרנוכחים

אביטל, יעל סגל, עודד ורבין,יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת,



אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
נעדרים
נעמי רביד, עזרא ברקאיאורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
 – חברישוטף

הנהלה
זף – בדיקת האפשרות להעסקת מאמן זר לנבחרת ישראל נמצאת בהמתנה לאור

המצב הנוכחי באזור. יש מספר מועמדים.
יעל – פינת נווטת החודש תחזור לפעילות בחודש ספטמבר. אתנה – מקיימת סדרה

של מפגשים לנציגות הנהלה מאיגודים שונים לקידום נושא הנשים (רוני, ליסה ואנוכי
תשתתפנה).

,רוני – מציעה לבחון נושא של מפגש הורים לילדים מנווטים בנושאים של תזונה
פציעות ספורט. יתקיים מפגש של מועדון יזרעאל אליו יוזמנו גם הורים שאינם שייכים

למועדון. במידה שההשתלמות תהיה מוצלחת, תיבדק אפשרות לקיים מפגש נוסף
במרכז.

.ענת – יתקיים מחנה סוכות לילדים בכדורי, ישתלב עם התחרות המקומית בעין דור
ארז – טרם נקבע מועד לטקס סיום לליגת האופניים. איתן: ישולב עם הענקת

הפרסים לאליפות המועדונים.
.עודד – התקיימה קייטנת ניווט עם מיעוט נרשמים

.19/9/14השתלמות מארגני תחרויות תתקיים ב-  - זיושוטף
,לאור השינויים בהגדרת הקצאות לענפי הספורט השונים, על פי מספר המתחרים

התקציב המתקבל מהטוטו הוכפל השנה. בנוסף גם המועדונים יכולים לקבל תיקצוב
על פי מספר המתחרים – המועדונים יפנו למרכזים שלהם לקבלת התמיכה (עצמה,

אס"א, הפועל וכו').
זף

WOC/JWOC
WOC

o – הWOCלא התחיל טוב עקב שביתות של חברות התעופה, הבעיות  
הלוגיסטיות העיבו על תחילת התחרות.

oהתחרות החלה בספרינט עם תוצאה מעולה של קרן זיו – התוצאה הטובה
ביותר של משתתף ישראלי (למעט פבל גבוזדב).

oהתחרות הנוכחית התקיימה זו הפעם הראשונה על פי המתכונת החדשה
.middle וב-longללא קיום מוקדמות ב-

o -במסלול הlongחוסר ריכוז של קרן הביא לדילוג על תחנה ופסילה. גיא 
 ק"מ) וברמת17סבו פרש באמצע – הגיע לא מוכן פיזית למסלול באורך (

קושי כפי שהיה באליפות.
o במסלול הmiddle.התוצאות היו פושרות 
o.יש להתמקצע בסגנון ספציפי – ספרינט, בינוני או ארוך

JWOC
o בתחרות הJWOC.השתתף ניצן יסעור 
o.(השלישית מבין הישראלים עד היום) ניצן השיג תוצאה מעולה בארוך
o.במסלול הבינוני עמד בציפיות, אך לא שיחזר את הישגו משנה שעברה
o.התוצאה במסלול הספרינט בדומה לתוצאות בשנים קודמות

לאורך השנים רואים שיפור תוצאות של המשתתפים הישראלים ביחס לנווטים
מהעולם.

עופר/ענת/עודד
מחנה סילבה

במחנה השתתפו שתי קבוצות. קבוצת האיגוד וקבוצה נוספת של עודד ורבין ויקיר
גולדנר.

:קבוצת האיגוד
o בנים ושתי בנות).18 משתתפים (20יצאו 
o.היתה חלוקה של הקבוצה למתחילים וותיקים
o.השנה היתה חולצה יצוגית לקבוצה שהיתה להיט בקרב משתתפי המחנה
o.היתה בעייה לוגיסטית של הגעה לשטחי האימונים
oהיתה פחות התערות מבעבר, בחלק מהקבוצות בהן שובצו נווטים מישראל

עם נווטים זרים.
קבוצת עודד ויקיר

o בנים ושתי בנות).14 משתתפים (16יצאו 



oכל המשתתפים בקבוצה הינם תלמידים בשיעורי ניווט בשלושה בתי ספר
(הכפר הירוק, מעיין שחר ורמות חפר).

o.הקבוצה שוכנה במתחם שונה ויחסית קרוב למתחם המחנה המרכזי
oהיה קשר טוב עם קבוצת האיגוד ועם שאר המשתתפים ממדינות אחרות. 
oבמהלך העונה תיבחן המטרה שנקבעה והיא קירובם של חברי הקבוצה

ושילובם כחברים פעילים באיגוד.  
.בסה"כ היה מחנה מוצלח מאוד

עפר/נעמי
ערכת הדרכה

.בעקבות השתלמויות המדריכים שהתקיימו באיגוד יזמה נעמי הכנת ערכות הדרכה
הערכה כוללת משחקים דידקטים לניווט ומיועדת למדריכים, מורים והורים לתירגול

בימים בהם לא ניתן לקיים פעילות בחוץ.
.נעמי הציגה להנהלה מספר דוגמאות וההתרשמות היתה חיובית ביותר
.נעמי ביקשה את עזרת האיגוד בהפקת הערכות ושיווקן
נעמי תציג לאיגוד אב טיפוס של הערכה ובנוסף לכך תעביר הצעת מחיר עבור

עבודתה ועבור עלויות הייצור של הערכה. לאחר מכן יוחלט באיזה פורמט מתחילים
(לדוגמא ערכה מלאה או חלקים ממנה) וכיצד יבוצע השיווק.  

זף
COMOF

התקיים מפגש במסגרת אליפות העולם עם נציגי המדינות המשתתפות באליפות
מדינות אגן הים התיכון.

המפגש התקיים בתחילת ארוע הלחימה באזורנו. עם זאת התמיכה היתה גבוהה
לקיום הארוע בישראל.

 הצרפתים הצטרפו גם הם לCOMOF.
איתן: יש להמשיך בהכנות לאליפות כרגיל. ליסה תוציא בולטין חדש ויישלח מכתב

לכל האיגודים בו יצויין כי אין כל שינוי בתוכניות וכי אנו מבקשים לקבל את מספר
הנווטים הצפויים להשתתף מכל מדינה.

זיו
אס"א ירושלים

בהמשך לפגישה עם אנשי האוניברסיטה העברית, מנהל מרכז הספורט קוסל ורכז
הספורט של האוניברסיטה, הביעו הנ"ל את רצונם להקים מועדון ניווט.

בדיון פנימי מול האוניברסיטה הגיעו להסדר למתן נקודות זכות אקדמיות
למשתתפים בניווט.

.יואב בן דור יהיה רכז המועדון
הנהלת האיגוד נותנת את בירכתה להקמת המועדון במידה ויעמוד בדרישות התקנון

להקמת מועדון חדש.
ארז/עזרא
ניווט רכוב

:הוצגה הצעה ראשונית לשינוי מתכונת התחרויות. הנקודות העיקריות בהצעה הן
הוספת מסלול עממי\משפחתי ללא ניקוד ומדידת זמנים, מתן בונוס למתחרים

בזוגות, בניית לוח תחרויות מאוזן והגדלת השיווק.
ההצעה אינה מגובשת דיה ואינה נותנת מענה לסוגיות שהועלו ושבעטיין הוחלט על

ביטול הליגה במתכונתה הנוכחית.
איתן יישב עם ארז ועזרא ויחד תגובש תוכנית חלופית מלאה. רק אז תובא התוכנית

לאישור ההנהלה. 
 במשרדי האיגוד בעין19:00 בשעה 21/9/14הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון איתן

החורש



05/07/2014
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, ליסה מישלי, ענת מאיר, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן –נוכחים

מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בק, עופר אביטל, יעל סגל, עודד ורבין, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורתנעדרים
רן שביב, עזרא ברקאיאורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
ענת שוטף

oבניווט העממי מתעוררת בעייה של חנייה עקב הגעת הקהל לרוב בשעה
מאוחרת ולא בתחילת חלון זמן הארוע. יש לצאת בהמלצה למועדונים

המארגנים לקחת בחשבון נקודה זו בתכנון שטח הכינוס.
o נווטים. 20מחר יתקיים מפגש הורים לקראת מחנה סילבה. יוצאים 

    ליסה
o.רשימת דיוור תחל מחודש אוגוסט 

 יורם
oעמוד הצהרת הבריאות באתר עודכן בהתאם לתקנות החדשות בחוק

הספורט. 
o.חושבו מחדש תאריכי התוקף של הבדיקות הרפואיות המוזנות באתר
o.נוסף מדור חיפוש קרובים לאיתור חברי איגוד על פי שם

       זף
o) קרן זיו קיבלה מלגה למימון ההשתתפות באליפות העולםWOC .מאתנה (
o-גיא וקרן משתתפים כעת בWOC.תוצאת הספרינט של קרן מעולה .

זף \ עזרא
EYOC

עזרא
o.החבר'ה בנבחרת התנהגו באופן מדהים וראוי לציון
o.ראויה לציון תרומתו של איתי מנור בחלק המקצועי ובהתנהלות מול הנווטים
o.המארגנים יצאו מגדרם לקיום ארוע המוני צבעוני ומאורגן
oהשטחים עצמם קשים טכנית ופיזית (שיפועים). חלק מהשטח נוצל פעמיים

גם בארוך וגם בשליחים. הספרינט היה מאד פשוט.
oהיום באימונים ניתן דגש על אימון טכני וכושר, אין דגש על סגנון ריצה בו יש

מקום לשיפור.
זף

oבהשוואה לשנים קודמות התוצאות בספרינט היו טובות מאד. כרמל סט
הגיע להישג יפה מאד המשתווה לתוצאות של ניצן יסעור וערן סגל.

oבמסלול הארוך היו פערים גדולים מהמקומות הראשונים, המיקום היחסי
השתפר ביחס לשנים קודמות. סתיו ברקאי התבלט במסלול הארוך.

.עזרא ו\או איתי יגישו סיכום כתוב
איתן

לוח תחרויות
:התוכנית מבוססת על המרכיבים הבאים

o.תחרויות ליגה ארצית
oתחרויות עוגן – בהם לא ניתן לקיים ארוע מקבילי, בשאיפה שיהיו חלק

מהליגה המקומית.
o.תחרויות רגילות– ניתן לקיים ארועים מקבילים כולל אימונים
oבקביעת תחרויות העוגן נלקחו בחשבון פרמטרים כגון איכות המפה

(חדשה \ מעודכנת), מרחק ושריון לכל מועדון.
o.התכנית תועבר לאישור סופי של הרכזים לקראת הכנת הפרוספקטים

איתן
קטגוריות

ליגה ארצית

 בשנה האחרונה היה ניסיון להוספת קטגוריהH50Bכדי לדלל את כמות המשתתפים 
. בפועל מעט משתתפים עברו לקטגוריה זו.Aבמסלול בינוני 

 חלק נכבד מהמשתתפים בH50A המעוניינים להמשיך55 הינם נווטים מעל גיל 
ולרוץ את המסלול הבינוני ויוצרים עומס וצפיפות בקטגוריה.

:ההצעה היא ליצור איזון במסלולים השונים בבינוני ע"י חלוקת קטגוריות כדלהלן
o מסלול בינוניA – H45, H50A



o מסלול בינוניB – H35B, H21C, D35, D21B
o מסלול בינוניC – H55, H15, D15
o.כל מסלולי הבינוני יהיו זהים באורכם וברמת הקושי שלהם
o קטגוריהH50B.+ תהיה מעתה קטגוריית קצר 
o השייכים לקטגוריתH55המעוניינים להמשיך לרוץ מסלול קצר+ ירוצו 

.H50Bבמסלול 
 – ההצעה התקבלהמבקש לאשר את ההצעה לשינוי הקטגוריות על פי המוצע

איתן \ יורם
השתלמויות

) 11.7רענון מע"ר ודפיברילטור – יום ששי הקרוב.(
-22.8השתלמות מארגני תחרויות, מתכנני מסלולים ומניחי תחנות– תתקיים ב.

לקראת השתלמות זו יקבלו מתכנני המסלולים מטלות כפי שיפורט בהמשך.
איתן \ ארז
\עזרא \ זיו
ניווט רכוב

החלוקה הקיימת לקטגוריות בעונות האחרונות הביאה למצב של מיעוט משתתפים
במתכונתהבכל קטגוריה. כידוע לכל, החלטת ההנהלה היתה לבטל את הליגה 

.הנוכחית
ההנהלה מעוניינת להגדיל את מספר הרוכבים, להגדיל את כמות הרוכבים בכל

קטגוריה, להקל על המועדונים המארגנים ולהגדיל את הזיקה בין הנווטים הרכובים
לנווטים הרגליים.

:זיו הציג הצעה ראשונית לדיון שעיקריה
o:צמצום לשני מסלולים

,ארוך (כמו הבינוני של היום) קטגוריה פתוחה לכל גיל (נווטים
נווטות, זוגות, זוגות מעורבים).

 50קצר (כמו הקצר של היום) פתוח לכל הנשים, נווטים מעל גיל
 (נווטים, נווטות, זוגות, זוגות מעורבים). 17ומתחת לגיל 

.(אחד רץ ואחד רוכב) קטגוריה נוספת במסלול הקצר בי-ניווט
oבניווט זוגות, כל אחד מהמשתתפים ינווט עם הצ'יפ שלו וכל אחד מהם ינוקד

באופן אישי (על מנת למנוע סרבול במערכת המחשוב).
o.ניקוד הליגה ביחס לנווט הטוב ביותר – כפי שמחושב כיום

בדיון הוצגו מספר הסתייגויות בעיקר בנוגע לשימורו של המסלול הארוך והוספת
ניווט עממי.

 .באחריות ארז לדון בנושא עם רכזי המועדונים ונציגי הניווט הרכוב
באם תהיה הצעה חלופית היא תישלח ע"י ארז לחברי ההנהלה לפני ישיבת ההנהלה

הבאה. 
.לאחר הדיון בנושא תתקיים הצבעה

איתן
COMOF

-זף יוצא לאליפות העולם ללוות את קרן וגיא ולהשתתף בקונגרס הIOFובישיבת  
COMOF.

 במפגישות עם חבריCOMOF ייבדק נושא ההשתתפות באליפות MCO.בארץ 
 ולהכינו.2יש לבדוק את הלו"ז לבוליטין 
.לאחר חזרתו של זף ומסירת דו"ח בנושא, יוקם צוות שיטפל בהכנות לתחרות

איתן
תמיכה

בפעילות
נווטים צעירים

.בכוונת האיגוד לתמוך במועדונים שיגייסו לשורות האיגוד נווטי נוער צעירים
   .תוכן תכנית שתיתן עדיפות למועדונים שישמרו נווטי הנוער לאורך זמן

19:00 במשרדי האיגוד בשעה 10/8/14ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ב איתן



25/05/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו ,עופר אביטל, ליסה מישלי, עודד ורבין, ענת מאיר, זף סגל, יעל סגל, רוני דהנוכחים

קוסטה בק, זיו נוימן – מנכ"ל , אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
יורם שחורי, עודד לויןנעדרים
אורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
זיו

שוטף
.מאז הישיבה האחרונה היו הרבה אירועי ניווט

ניווט דבירה – אליפות אס"א. בתחילה דחפו וקידמו אבל לניווט לא שלחו נציג והיתה בעיה
בתקנון. סה"כ גוף חיובי ויש לחשוב כיצד למנף את קהל הסטודנטים.

איש. אירוע מוצלח ושת"פ עם1200אירוע גדול ומרכזי – ניוט ספארי ר"ג. השתתפו כ 
עיריית ר"ג שרוצה להמשיך בשת"פ זה עם האיגוד. הרבה בתי ספר נחשפו. 

יש לחשוב כיצד לייעל את האירוע בכדי שלא יבואו סתם אנשים להיכנס לגן החיות.

ביום שבת התקיים ניווט עממי בשת"פ עם מועצה איזורית דרום השרון. ניווט זה מתקיים
 איש.700מזה כמה שנים. המועצה משלבת פעילויות נוספות. היו כ

רוני
ניווט אוהד זך

.ניווט אוהד זך התקיים כמדי שנה אך השנה על גבי תצ"א

משתתפי הניווט היו ילדים ונוער, מעט מאוד חיילים, מעט חברי איגוד, בוגרים של ניווטי
אוהד זך והרבה בתי ספר. פחות משתתפים יחסית לשנים קודמות.

.יש לדבר ולתאם לגבי הניווט בשנה הבאה בכלל ושימוש במפת ניווט ספורטיבי בפרט
איתן

דו"ח כספי
 טיוטת הדו"ח הוצגה לחברי ההנהלה. הדו"ח2013הוכן דו"ח כספי של האיגוד לשנת .

יעודכן, יושלם ויוצג באסיפה הכללית.
עופר

מחנה סילבה
 בני נוער למחנה סילבה,מתוכם בת אחת.21רשומים 

 נווטים, מתוכם שתי בנות.15עודד ורבין יוצא עם קבוצה ובה 
זף

אליפויות
הקיץ

 אליפויות – אליפות אירופה לנוער , אליפות עולם לבוגרים/נוער.3בקיץ מתקיימות 

EYOC,רשימת היוצאים נקבעה. כרמל סט, מארינה מאירקוביץ, הילה איילי, רותם לנס - 
נדב גנוסר, עידו בהט, סתיו ברקאי, נעם יסעור, איה ובמן, דלית מנצור.

מלווים – עזרא ברקאי ואיתי מנור.

JWOCבתחילה הוחלט שלא יוצא נווט אך לאחר בדיקה ובירורים הוחלט שניצן יסעור – 
ייצא לבדו במידה ויקבל אישורים מהצבא. מלווה – ניר יסעור.

WOCקרן זיו נוסעת לאחר שעמדה בקריטריונים באליפות אירופה. גיא סבו ייצא אף – 
הוא. אמנם גיא לא עמד בקריטריוני הניקוד שנקבעו על ידי האיגוד בתחילת השנה אך

 והונהגה שיטת ניקוד חדשהIOFהסיבה נעוצה בעובדה שבמהלך השנה בוצעו שינויים של 
ואילו נמדדו הישגיו לפי השיטה הישנה, היה עומד בקריטריונים. בנוסף לכך, גיא נמצא

תקופה ארוכה בלטביה ובפינלנד לצורך אימונים ותחרויות והוא מאוד השתפר.
יש לחשוב האם משתתפים בכל ימי האליפות או מתמקדים בימים ספציפיים.

יש לחשוב האם יש צורך במלווה ואם כן אז מי ומתי ייסע. בשלב זה הרעיון הוא שזף יצטרף
.IOFלחלק מהימים וישתתף גם בקונגרס של ה 

יעל
אתנה

.פנינו לאתנה לעזרה במימון השתתפותה של קרן לאליפות העולם. עדיין אין תשובה

התקיים אירוע אתנה לפני כשבוע. היה דוכן של האיגוד ונשים מהאיגוד באו ועזרו בדוכן
ובהסבר למשתתפות. האירוע התקיים בפארק הירקון וכלל גם ניווט קצר להתנסות. היו

הרבה משתתפות והיה חסר קצת חומר הסברה וחומר שיווקי.
היתה חשיפה טובה אבל יש מקום לשיפור. לשלוש הראשונות חולק פרס של ניווט חינם

בספארי. תודה לנשות האיגוד שעזרו: רוני דה קוסטה, אנדרה קוצר, רות אלוש, אלישבע
סבו, אורית חיים ונעמי רביד.

אירוע אתנה הציף בעיה כללית והיא שאין תזכורות לגבי ניווטים של האיגוד. ממליצה
לחשוב על רעיון של ניוזלטר ואיסוף אימיילים של משתתפים לשיווק ופניה ישירה.

ליסה
תפוצת אימייל

לאור ההערה של יעל, מבקשת לציין שהיא העלתה את הנושא בעבר בהקשר של מערכת
שליחת אימיילים בתפוצה לנווטים. בחודשים האחרונים מפעילה ובודקת מערכת דיוור

לתפוצת המועדון, והיא נראית מתאימה גם לאיגוד. יש לפתח תוכנית עבודה שבכל חודש
ייצא אימייל עם אירועי ניווט, בדגש על ארציות.

זף

איתן/זיו

.יש לחשוב על איזון ומיקום אירועים במהלך השנה מבחינת מיקום ותיאום עם בתי"ס

.הוכנה טיוטא ראשונית כמעט סופית בתיאום עם רכזי המועדונים

יש ניווטים מעניינים. יש כמה התנגשויות. העדיפות היא לניווטי ליגה והמטרה היא לרצות



את כולם מבחינת בחירת המיקום והתאריך.לוח תחרויות

.בזמן הקרוב תיסגר הטבלה ויודפס עלון תחרויות
זיו

ליגת ספרינט
לאור השינוי בקריטריונים של הטוטו להקצאת כספים (ועדת לובצקי), אנו שוקלים להוסיף

ליגת ניווטי ספרינט שתהיה מיועדת בעיקר לבני נוער שאינם חברי איגוד רגילים. חברי
האיגוד יוכלו להשתתף בניווטים אולם הניקוד והדירוג בליגה יינתן רק לבני הנוער כחברי

איגוד במעמד מיוחד. אנו מגבשים את הפרטים. 
אנריקו

פינת
היסטוריה

.מעלה רעיון לפינת היסטוריה באתר האיגוד
ריכוז נתונים מעברו של איגוד הניווט – אנריקו מתנדב לרכז את כל המידע.

מועדונים/רכזים/תחרויות/הנהלות/אליפויות/דירוגים וכו'.
רוני 

פינת הנצחה
.ממשיכה לאסוף נתונים לפינת הנצחה באתר האיגוד

זיו
קידום ילדים

בשנים האחרונות מתקיימות תחרויות ניווט לבתי ספר יסודיים לקראת סוף שנה"ל. השנה
 תלמידים.1000בתי ספר. סה"כ מעל ל-15 תחרויות כשבכל אחת מהן השתתפו כ-4היו 

אירגון מאוד מוצלח. יש הרבה פוטנציאל בגילאים אלו. יש לחשוב לייעל האירועים ואולי
ליגה קצרה לתלמידים ולשלב עם אתר האיגוד. כל התחרויות מתקיימות בפארקים.
אפשר לחבר את התלמידים לניווטי האיגוד. יש לפנות למנהלי מחוזות ולא רק ת"א.

ההשקעה טובה והרווח גדול. האירגון פשוט ויעיל.
זיו

ISF
-בהמשך לשיחה עם רועי ברקוביץ' החבר בהנהלת הISFייתכן והאיגוד יפנה ל ,ISF-

.2017בבקשה לארגן את אליפות העולם בניווט לבתי ספר בשנת 
כולם

הניווט הרכוב
לאן

:התקיים דיון בנוגע לעתיד הניווט הרכוב. להלן תמצית הדברים

האיגוד דואג לנווטים הרכובים ואין כמעט דבר שלא נעשה למען קידום מטרה זו. הנתונים
בשטח מראים שהעסק לא מתרומם. נוצר עומס יתר על המועדונים ובעיקר על הרכזים. רוב

הקטגוריות דלילות מאד, אין נוער, אין נשים והאנרגיה הנדרשת מחברי האיגוד הינה עצומה
וחסרת כל פרופורציה לכמות המשתתפים. אנרגיה ולא כסף היא המשאב העיקרי של

  האיגוד לצורך קידום דברים באיגוד.

אין כל הצדקה להמשיך את הליגה במתכונתה הנוכחית. לא חייבים ליגה. בניווטי סקור
וספרינט אין ליגה אבל יש ניווטים. ניתן לשלב את הניווט הרכוב כחלק מאירועים אחרים

כגון רוגיין. 

יש מדינות בעולם בהן יש שני איגודים נפרדים – רגלי ואופניים. ייתכן שהפרדת הניווט
הרגלי מהרכוב דווקא תקדם את הניווט הרכוב. לחילופין, ניתן אולי לקיים ניווטי אופניים

בצורה אחרת שלא קשורה לניווט הרגלי למשל בקיץ בלבד. האנשים הפעילים יותר,
המארגנים הן את הניווט הרגלי והן את ניווטי האופניים הם הנווטים הרגליים.

מנגד, הועלו טענות בעד המשך קיום הליגה. אין קשר בין מיעוט נרשמים ומועדון מארגן
לבין ביטול הליגה ויש לקיימה. יש מועדונים שמתנדבים לארגן. אם מועדון לא יכול או

רוצה יהיה אחר שכן. צריך לעבוד בצורה מסודרת מול המועדונים. אפשר לארגן ניווטים
 אנשים. 3רכובים עם 

הועלתה גם טענה בדבר הלגיטימיות של ביטול הליגה. הובהר כי זכותה של ההנהלה לקבל
החלטה בנושא כל עוד ההחלטה אינה עומדת בסתירה לתקנון האיגוד.   

.הניווט הרכוב ימשיך להתקיים במסגרת האיגוד, בודאי כל עוד הוא חלק ממטרות האיגוד

 במידה ותוצג מתכונתבמתכונתה הנוכחיתאיתן מציע להצביע על ביטול הליגה הרכובה .
. ההצעה התקבלה ברוב קולותמתאימה אחרת, אזי יעלה הנושא שוב. 

איתן
אסיפה כללית

התאחדות
אילת

התקיימה החודש. האסיפה הכללית של אילת 

דקות כ"א. במידה והנסיון יהיה2.5 קליפים בני 10שת"פ עם ערוץ הספורט אילת מפיקה ב 
מוצלח, אנחנו מתוכננים לסבב השני.  

 יתקיימי באילת בפעם העשירית משחקי אילת. אנחנו לא משתתפים.2015במרץ 

ועדת  לובצקי להחלטות בנוגע עדכון ודגשים של דודו מלכא:
55. גילאי 25% – 45-55. גילאי 50% – 35-45). גילאי 100% – כל נווט יקבל נקודה (35עד גיל 
.13. גיל מינימלי לנו – 10%ומעלה 

כלומר 2015. משנת החל ספורטאים 200 ומינימום 2014 בשנת ספורטאים 120 מינימום
  יהיה לפי הספירה של השנה. 2015תקצוב בשנת 

מומלץ לקיים תחרויות (גם מקומיות בפיקוח האיגוד) – לקבלת ניקוד.
80%עד להופעה ברשומות – מה שבתוקף זה בורוביץ'. מהופעה ברשומות – הגנה של 

לאיגודים. הערה שלי: האיגוד לא ייפגע מהשיטה החדשה.

 – 1.6.14התיקון לחוק ייכנס לתוקף ב ארגומטריה.
ספורטאים שאינם חברי איגוד – יוכלו להתחרות תחת הצהרה – יש לבדוק אם צריך לשנות      



את נוסח ההצהרה. חברי איגוד חייבים בבדיקות.

היחידה לספורט הישגי
לסיוע. זכאי יהיה לא מסודרת, תוכנית יגיש שלא איגוד כי הודגש הסיוע. נושא       חודד

עודד
אליפות עולם
לסטודנטים

מציע להציע לחברי האיגוד שהם סטודנטים לחשוב על השתתפות באליפות העולם
לסטודנטים. זו לא אליפות רשמית בה האיגוד משתתף אך האיגוד יתמוך בנוסעים

במתכוכנת דמה לזו הנהוגה באליפות העולם לותיקים.

 מועד מדויק22.6הישיבה הבאה תתקיים כחודש לאחר האסיפה הכללית שתתקיים ב .
ייקבע בהמשך.



22/04/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו ,עופר אביטל, ליסה מישלי, עודד ורבין, ענת מאיר, זף סגל, יעל סגל, יורםנוכחים

שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בקנעדרים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
זיו

שוטף
מטרת התחרויות המקומיות היא לקרב אוכלסיות חדשות לניווטים. לעתים מסלולים קשים מידי

מתסכלים את המשתתפים החדשים (משואה, נתיב ל"ה). הגישה צריכה להיות יותר מקלה
באירועים מקומיים לעומת אירועים ארציים.

.בבת חפר ובגבע היה מיעוט במספר המשתתפים, כנראה בגלל חופשת הפסח

 .הזורע – המשפחה הופתעה לטובה מכמות המשתתפים

 .בארי – לא היה ריבוי משתתפים
עופר

מחנה סילבה
 24/7-3/8 ילדים למחנה סילבה שייתקיים במשך עשרה ימים בין 20רשומים.

שלושה ימים ראשונים אימונים ולאחר מכן ימי תחרויות. בתום כל יום תחרות יתקיים אימון או
פעילות אחרת.

זיו ואיתן
רוגיין

150.קבוצות נרשמו השנה לתחרות. סדר גודל של המשתתפים בשנתיים האחרונות 

היתה שליטה טובה בשטח, כולל במקצה הארוך והגישה הטובה בשבילים איפשרה חילוץ נוח
מהשטח של שני צוותים.

.דן צ'יזיק ביצע עבודה טובה מאד בהכנה ובתכנון

.הרוגיין בשנה הבאה מתוכנן לאזור עדולם. הרחבת מפת שפלת יהודה של נועם רביד

 -שעות (הכל10  ל-8איתן בדק מול חברי ההנהלה אם לדעתם כדאי להאריך את המקצה הארוך מ 
בשעות היום), אך רוב חברי ההנהלה סבור שזה לא יוסיף דבר, אף לא משיכת אולטרה

מרתוניסטים לאירוע.
זיו ואיתן

אליפות
השליחים

 .המרחק ורצף אירועים פגע במספר המשתתפים

 .מקצועית האירוע זרם

ההזנקה ההמונית בלג השלישי בוצעה שעה וחצי לאחר הזינוק ההמוני הראשון. הדבר הוכיח
עצמו. פחות מכך, לא כדאי.

.תחרות השליחים בעונה הבאה תהיה התחרות האחרונה ותשולב עם טקס סיום העונה

התקיים דיון בנוגע לשינוי עתידי של הפורמט כדי למשוך נווטים נוספים שאין להם עניין בתחרות
. יש לבדוק את מידת25mannaבמתכונתה הנוכחית. הועלה הרעיון של שימוש בפורמט התחרות ב 

התאמתו ולוודא אם הוא בכלל מתאים לנו.
איתן/זיו

לוח תחרויות
 בשנה הבאה והתקיים דיון ראשוני.הליגההוצג שלד תחרויות 

(שישי או שבת) בהמשך לדיון שהתקיים בהנהלה ולאחר מכן עם רכזי המועדונים, ייקבעו ימים
מקומיים בלעדיים וימים בהם אפשר יהיה לקיים אירועים ארצייםשבהם יתקיימו אירועים 

מקבילים.
איתן

בעיות בארגון
תחרויות

.במספר אירועים אחרונים היו בעיות במיקום תחנות

חלק ממתכנני המסלולים לא השתתפו בהשתלמות שהתקיימה לפני פתיחת העונה. בנוסף לכך, לא
היתה בקרה מספקת.

.תיבחן גישה של מקל וגזר לקראת עונת הניווטים הבאה בכל הנוגע לארגון תחרויות

השתלמות ארגון תחרויות לקראת העונה הבאה תכלול תכנון מסלולים ומשוב על התכנון. בנוסף
לכך, ישולב חלק מעשי של סימון תחנות בשטח. 

עופר
קורס מדריכים

12.משתתפים רשומים לקורס 

 צפוי להימשך עד אוגוסט.16/5צפי התחלה של החלק הענפי ב .

.שי רם מרכז את הקורס
זף

אליפות אירופה
.קרן, אלכסיי, גיא ופבל השתתפו באליפות אירופה שנערכה בפאלמלה פורטוגל

.הנווטים הגיעו שבוע לפני התחרות וקיימו אימונים

אליפות אירופה הינה תחרות קשה, יש ריבוי משתתפים מכל מדינה לעומת אליפות עולם. כל
 נווטים בכל קטגוריה והרמה גבוהה מאוד.6מדינה יכולה לשלוח עד 

תוצאות הבנים היו טובות מאוד ביחס לתוצאות בשנים עברו, בהיבט של הפער באחוזים
 ממקום שלישי, השנה הגענו40-50%מהמקומות הראשונים. בעוד שבשנים עברו היינו במרחק של 

 ממקום שלישי.15-17%למרחק של 

קרן זיו עלתה לגמר המרחק הארוך וזו למעשה הפעם הראשונה בה נווטת ישראלית מעפילה לגמר
באליפות גדולה (עולם או אירופה).  

,לאור כישלון המארגנים בתפעול התחרות (תחנות במוקדמות המרחק הבינוני לא היו במקום
מסלול הגמר במרחק הארוך הועלה לרשת בטעות בערב התחרות), מאמני הנבחרות לקחו אחריות

על בקרת מיקום התחנות באליפות... 

.עודד - היה חסר משוב מחברי הנבחרת בפורום האיגוד/בלוג במהלך התחרות



עודד - יש לוודא שכל משלחת שנוסעת לאליפות רשמית יוצאת עם מלווה/מאמן שתפקידו לטפל
בנושא הלוגיסטיקה לפני ובמהלך התחרות. 

.איתן – הנושא סוכם בעבר וזו אכן תמיד צריכה להיות השאיפה
איתן

אליפויות הקיץ
 :אליפויות הקיץEYOC ,במקדוניה  JWOC בבולגריה ו  WOC.באיטליה  

EYOC:-כרגיל תינתן תשומת לב מיוחדת למשתתפים ב EYOC 10 והרכב המשלחת צפוי לכלול
נווטים ושני מלווים\מאמנים. ההרכב הסופי יפורסם לאחר התחרות ביער אודם.

JWOC: למעט ניצן יסעור, אף נווט לא עמד בקריטריונים להשתתפות ב JWOCלא ברור אם .
ניצן יוכל להשתחרר לאליפות ולימי ההכנה לקראתה. הנושא ייבדק והחלטה בנושא ההשתתפות

תתקבל עד סוף אפריל. 

:WOC תחרות המטרה השנה היתה EOC-והתכנון היה להוציא נווט אחד ל WOCקרן זיו  .
WRE. אלכסיי וגיא קרובים (קריטריון WOCעמדה בקריטריון (העפלה לגמר) להשתתפות ב 

). ייבדק שוב נושא ההשתתפות באליפות, כולל ההיבטים הכספיים. EOCבמסגרת 
עודד

מחנה אימונים
עודד ורבין קיים מחנה אימונים לנבחרת הנוער והנערות בפארק אשכול ובגברעם לאחר אליפות

השליחים. סייעו במחנה איתי מנור וסופיה מאירקוביץ'. האיגוד מודה לשלושתם.
עודד

אולימפיאדת
הילדים

לצערינו, לא נשתתף השנה באולימפיאדת הילדים, היות והרישום צריך היה להתבצע דרך
המועצות המקומיות והצטרפותינו המאוחרת לא איפשרה זאת.

.נוצרו כל הקשרים הרלוונטים להשתתפות בשנה הבאה
19:00 במשרדי האיגוד בשעה 25/5/14הישיבה הבאה תתקיים ב איתן



23/03/2014ישיבת ה הלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו ,עופר אביטל, ליסה מישלי, רוני דה קוסטה בק, עודד ורבין, ענת מאיר, זףנוכחים

סגל, יעל סגל,יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת 
עודד לוין – ועדת ביקורתנעדרים
אלי סרגהאורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
זיו

שוטף
אליפות ישראל הסתיימה, חנכנו בהצלחה את המעבר למערכת מדידת הזמנים החדשה

SportIdent .

לא מעט נווטים מבקשים לרכוש את הצ'יפ באופן עצמאי (אלו שלא עומדים בקריטריון ההשאלה
הקבועה או המעוניינים במודל חדש יותר). תיבחן אפשרות למכור את הצ'יפ דרך אתר האיגוד.

 הנווטים מחו"ל נהנו מאד. ניק באראבל הבריטי, עורך המגזיןCompassSport.יפרסם כתבה ,

ניווט טל אל (לזכר תמיר מסד) – המועצה האזורית מטה אשר התגייסה וסייעה בארגון האירוע. יש
התלהבות במועצה ובקשה לקיים את האירוע בתחום המועצה גם בעתיד.

 600הסתיימה ליגת הניווט של בתי הספר. בתחרות הגמר שהתקיימה ביער נחשונים, השתתפו
ילדים, התחרות הגדולה והטובה עד היום.

.הסתיימה הפעילות לעונה זו עם הצבא במסגרת בחני הכושר בווינגיט

ניווט אוהד זך – התקבלה פנייה לבצע השנה את הניווט על גבי תצ"א של נופית ולא על גבי מפת
ניווט. לאור לוח הזמנים הקצר האיגוד יסכים לתת שירותי ציוד ומדידה בלבד ולא ייקח אחריות

מקצועית ו\או מתן חסות מקצועית ושיווקית כפי שנעשה לכל אחת מהתחרויות המתפרסמות
בלוח האירועים העונתי של האיגוד. לפיכך, האירוע לא יפורסם בעמוד הראשי של האיגוד. בשנה

הבאה האיגוד לא יתמוך בקיום האירוע אם יתקיים על מפת תצ"א ולא על מפת ניווט.

פטר מוטולה סיים את עבודתו בקברות המכבים – המפה מיועדת לאליפות החורף יחד עם מפת תל
חדיד.

.בנושא הרשט"ג (אוג הבורסקאים) – לא התקבלה שום פנייה חוזרת בנושא
איתן

רוגיין
-רשומים ל-26 שעות, 8 רשומים ל-30 שעות, 5 רשומים ל-93 קבוצות נרשמו השנה לאירוע: 150כ 

 שעות אופניים.6

.טקס הענקת פרסים לכל אחד מהמקצים יתקיים מיד לאחר שעת הגג של המקצה

.הורחבה רשימת הקטגוריות הזוכות וכל הקטגוריות בכל המקצים יזכו לפרס

.הקבוצות יצטרכו לבחור את הקטגוריה בה הם שואפים להתחרות, כמובן בהתאם לקריטריונים
עודד

אולימפידת
הילדים

כל שנה בחודש מאי מתקיימת אולימפיידת הילדים בווינגיט במסגרת ההתאחדות הספורט לבתי
הספר.

.השנה נוצר קשר לשילוב הניווט במסגרת האירוע. כמעט כל האישורים כבר התקבלו

 משתתפים.120על האיגוד לקבוע את הקריטריונים למשתתפים, ז-ח בנים ובנות סה"כ 
איתן

אליפות
המועדונים –

שליחים

.הוצגו בפני ההנהלה מספר חלופות לאופי וצורת החישוב של תחרות השליחים

.אחת המגבלות היא לאותם משתתפים המחכים זמן רב לצאת לניווט

.הועלו חלופות בהן לופים כפולים לכל משתתף, מבנה שלשות שונות ועוד

 יתקיים אחרי שעה וחצי ולא3, כאשר הזינוק ההמוני למספרי להישאר במבנה הקייםהוחלט 
 יוזנקו כל11:00אחרי שעתיים כנהוג כיום. לפיכך, יבוצע שינוי בתקנון בסעיף הלו"ז  כאשר בשעה 

הנווטים שטרם יצאו לדרכם.
עופר

קורס מדריכים
9 .טרם החליטו סופית.4 מועמדים אישרו את השתתפותם בחלק הענפי 

.הוצג תקציב הקורס לחלק המעשי

 ש"ח.2,000הוחלט שהעלות למשתתף תהיה 
זף

אליפות אירופה
EOCלבוגרים 

.לאליפות יוצאים גיא סבו-בר, אלכסי מרצ'נקו, קרן זיו ופבל גבוזדב

.קרן תהייה אחראית מנהלית

.חברי הנבחרת יקיימו אימונים מקדימים

.תיבדק האפשרות להוציא מלווה לנבחרת
יורם

חיוב מתחדש
.כיום רוב חברי האיגוד מחדשים את חברותם לקראת סוף השנה

.מבחינת תזרים המזומנים, בחודש אחד יש הכנסה גבוהה

בהמשך לפגישה עם חברת סליקת האשראי מעלה את האפשרות לתשלום עבור מנוי לאיגוד
ולניווטי הליגה בתשלום חודשי מתחדש עם התחייבות לשנה.

ההצעה התקבלה
 19:00 בשעה 22/4ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד ביום שלישי איתן



 



16/02/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו ,עופר אביטל, ליסה מישלי, רוני דה קוסטה בק, זף סגל, יעלנוכחים

סגל, עודד ורבין, ענת מאיר, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, אנריקו זזנסקי – ועדת
ביקורת, עודד לוין – ועדת ביקורת

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
זיו

שוטף
 ייעשה מאמץ2014 טרם חידשו חברות לשנת 274. 743כמות חברים נכון להיום .

מרוכז בנושא, בעיקר בסיוע רכזי המועדונים.
) משתתפים תחרותיים) ויער460התקיימו שתי תחרויות ארציות: מאגרי מנשה 

 משתתפים תחרותיים). 330המלאכים (
 יש בעיה בקטגוריות הצעירות בעיקר בבנות. בתחרות ביער המלאכים בקטגוריהD13

לא היתה אף מתחרה.
נותרו עוד שתי תחרויות גמר מחוזיות בתחרויות בתי הספר. בתחרות האחרונה של

 ילדים שהתנהגו למופת.600מחוז צפון השתתפו מעל ל-
.בתחרוית מקומיות במרכז הארץ יש ריבוי משתתפים
התקיימה פגישה עם מרכז הספורט של אונ' ירושלים, הם הביעו רצון לפתוח מועדון

לאזור ירושלים. הובהרו הדרישות המקדימות לעמוד בתנאים לפתיחת מועדון חדש.
תחרות ניווט אופני ההרים הקרובה הועברה לכפר החורש, היות ובמשמר העמק

מתקיימת באותו מקום ובאותו מועד תחרות אופני הרים.
זיו

אליפות ישראל
-בעוד שלושה שבועות תתקיים אליפות ישראל. מערכת הSIבתהליך שחרור  

מהמכס. שבוע לפני האליפות יתקיים פיילוט בנווה שלום ובמידה שהכל יהיה חלק,
ייעשה שימוש במערכת זו גם באליפות.

המיפוי בשני השטחים הסתיים. התחנות בתעוז נבדקו, התחנות בתל חדיד ייבדקו
השבוע. 

מקום הכינוס ביום הראשון בעינות בית סוסין (ליד מצפה הראל). ביום השני הכינוס
בתל חדיד במעין אמפי חדש שהוכשר לאחרונה ע"י קק"ל.

איתן
רוגיין

.הרוגיין יתקיים בעוד ששה שבועות
ההרשמה התחילה והיא בשלב זה דלילה, אולם המגמה דומה למה שהיה בשנים

הקודמות. יש להגביר הילוך בנושא הפרסום.
.תפורסם הודעה בפורום לפנייה למתנדבים לעזרה בארגון

יורם
מערכת רישום

מהיר

.בתחרות ברמת הנדיב הוצגה לראשונה מערכת לרישום מהיר בשטח לחברי האיגוד
מערכת זו היא חלק מתהליך לצמצום הצורך בהפעלת קופה והתעסקות עם מזומן

בשטח.
חבר איגוד בתוקף עם יתרה בבנק אוצר הנווט יכול לחייב את חשבונו בשטח על פי

עלות ההרשמה המאוחרת.
בשלב השני תשולב גם מערכת לסליקת כרטיסי אשראי, רבים מהמשתתפים

בניווטים העממיים מגיעים לרוב עם כרטיסי אשראי ולא עם מזומנים.
הכנסת כל מערכת חדשה מלווה בחבלי לידה. בהמשך נקיים פיילוט בהיקף רחב

יותר, כולל הדרכת הנווטים והרשמים בשטח.
עופר

מחנה סילבה
 ילדים, טרם נעשתה פניה לילדים נוספים. לרשות האיגוד7בשלב זה רשומים 

 מקומות.20משוריינים 
הקריטריונים להשתתפות בסילבה הינם שנתיים חברות באיגוד והשתתפות

בתחרויות ארציות.
עודד – מבקש להביא לידיעתכם את כוונתי לצאת באופן פרטי עם קבוצת ילדים

 בתי ספר אותם אני מאמן ואשר אינם2נוספת למחנה סילבה המתאמנים במסגרת 
עומדים בקריטריון האיגוד לצאת במסגרת האיגוד. הקבוצה תתאמן כדרג ב'. המטרה

לקדם אותם ולקרב אותם לאיגוד ולניווט. מכסת הנווטים לא תהיה על חשבון מכסת
האיגוד. 

.יחד נווטים שייצאו במסגרת קבוצת האיגוד יחויבו גם בעתיד לעמוד בקרירטריונים
 ההנהלה מברכת על היוזמהעם זאת, כחלק מהנסיון למשוך נווטים צעירים לאיגוד,

ההשתתפות במחנה סילבה. להמשךכפיילוט 



עופר
קורס מדריכים

 מועמדים לשלב הענפי שייפתח בסוף מרץ. 8ישנם 
 שטרם עברו את השלב המדעי, אותו יהיה עליהם להשלים בהמשך.4מתוך השמונה 
.יש להחליט האם מספר המועמדים מספק לפתיחת הקורס
.עפר יכין תקציב לחלק הענפי ויעבירו לאישור ההנהלה

ליסה
שיפור האתר

מבקשת לבחון את האתר ואת יכולת ניהול התוכן על מנת לשפר את המידע העובר
לנווטים.

.מציעה לקיים דיון עם מספר רכזים
.סוכם לקיים פגישה בהשתתפות ליסה, יורם ומספר רכזים לבחינת רעיונות בנושא

עודד
הגדרת ניווטים

.הטרמינולגיה כיום של אירועי ניווט: ניווט ליגה ארצי וניווט מקומי בעייתית
.השם ניווט מקומי מגביל את התיחסות לניווט כאירוע מקומי בלבד
 .מציע לשנות את הטרמינולוגיה
:זף מציע לשנות את הגדרות הניווטים באופן הבא

o.(במסגרת ליגת הניווט הארצית) ניווט ליגה
oניווט ארצי (או שם אחר שייבחר) שיעוגן בלוח התחרויות כאירוע הניווט

היחיד המתקיים באותו יום.
o.ניווט מקומי שאכן יוגדר כאירוע מקומי ויאפשר קיום של אירועים במקביל

   .רעיונות בנושא יגובשו ויובאו לדיון בישיבת רכזי המועדונים וההנהלה
. זיו יתאם מול רכזי המועדונים.9/3/14ישיבת רכזים והנהלה תתקיים ב איתן
.19:00 בשעה 23/3/14ישיבת הנהלה הבאה תתקיים איתן



19/01/2014ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו ,עופר אביטל, ליסה מישלי, רוני דה קוסטה בק, זף סגל, יעלנוכחים

סגל, עודד ורבין, ענת מאיר, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, אנריקו זזינסקי – ועדת
ביקורת, עודד לוין – ועדת ביקורת

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
זיו

שוטף
.יש צמיחה בכמות המשתתפים בניווט העממי
.יש ירידה במספר המשתתפים בתחרויות דו-יומיות
 -נווטים בקבוצה20אליפות ישראל בעוד חודש וחצי, מספר משתתפים מחו"ל בהם כ 

של ברקו.
 -ניווט נוה שלום יהיה פילוט לשימוש ראשוני במערכת הSIבמידה ויעבור בהצלחה .

המערכת תיכנס לשימוש רשמי באליפות ישראל.
תחרויות מקומיות - במכון וולקני היו מעט משתתפים תחרותיים. לעומת זאת באירוע

 ילדים. אלון הגליל היה1000בפארק נחל באר שבע העיריה נרתמה והשתתפו כ-
אירוע מוצלח לשימוש ראשוני בתחנות קבועות.

.ליגת בתי הספר מתקדמת יפה, הילדים מתנהגים באופן מדהים וראוי לציון
 טרם חידשו את חברותם. איתן314 חברי איגוד חידשו\עשו חברות, 661נכון להיום 

, כך שבהיבט זה יש שיפור. 367 מספר הלא מחדשים עמד על 20.1.13מציין שב-
זיו

רשות הטבע
והגנים

לאור חילוקי הדעות בשטח בין האיגוד לפקח הרט"ג בתחרות אוג הבורסקאים יזמנו
פגישה עם חבר דירקטוריון של הרט"ג.

.יתקיימו פגישות המשך עם מנהלי מחוז צפון ומרכז לתיאום ציפיות
.בנוסף, תתקיים גם פגישה עם מנכ"ל קק"ל לתיאום מול קרן קיימת

איתן
דרך בורמה

) ו-53בתחרות דרך בורמה היו מספר תקלות כשהבולטת שבהן הנחת שתי תחנות 
) במיקומים לא נכונים.54

 .עירעור שהוגש בזמן התחרות לא התקבל
לאחר התחרות הוגשו עירעורים לוועדת המשמעת של האיגוד שבסמכותה לטפל

בנושא.
.במקביל, הונחה מועדון מודיעין לקיים תחקיר בנושא
התקלה העיקרית שזוהתה: בעת סימון התחנות מתכנן המסלול והבקר ביקרו

בתחנות ביחד בניגוד לנוהל וייעוד הבקר.
המלצות ועדת המשמעת\עירעורים של האיגוד לאחר עיון בערעורים השונים שהועברו

אליה בנושא הן:
oלבטל את ניקוד הליגה במסלולים שכללו אחת משתי התחנות (ארוך, בינוני 

A בינוני ,C-תחרויות6) ולצמצם את חישוב הדירוג השנתי במסלולים אלה ל 
) בהתאם.11 מ-7 (במקום 10מתוך 

oלפרסם באתר האיגוד תחקיר מלא של התקלה (הכולל את התחקיר של
המועדון ותרשים אזור התחנות).

oעל הנהלת האיגוד להפיץ מחדש את תקנון הערעורים ולוודא שהסעיפים
שאינם נתונים לשיקול דעת (לפי התקנון) אכן יופעלו באופן אוטומטי

בתחרויות ארציות.
o,הועדה מתנגדת להטלת סנקציות או הגבלות על מועדון ניווט חבל מודיעין

שיוקרתו נפגעה מספיק לאחר מספר ארועים כאלה. כמו-כן הועדה לא
חושבת שחישוב מחדש של תוצאות התחרות ללא הקטעים הבעייתיים הוא

פתרון מספיק הוגן.
 בנושא תקנון העירעורים:ההמלצות הועדה אושרו

o,(זיו) יתקיים דיון מחודש בנוהל עירעורים והתאמתו, בראשות מנכ"ל האיגוד
נציג ההנהלה (יורם), נציג ועדת ביקורת (אנריקו) ונציג ועדת המשמעת (דן

צ'יזיק או חבר אחר מועדת המשמעת). במידת הצורך ייערכו בו שינויים.
הנוהל יצורף כנספח לתיק תכנון תחרויות.

איתן
רכז אילת

לאור הגברת הפעילות מול אילת, מציע  למנות את עודד כרכז פעילות האיגוד מול
ההצעה מאושרתהתאחדות אילת – 



איתן
אירועים

מקבילים

לאחרונה התקיימו מספר אירועים מקבילים ללא תיאום\ידיעה\הסכמה של רכזי
המועדונים. 

הנבחרות מקיימות מפגשים בודדיםאימוני נבחרת במקביל לתחרויות מקומיות – 
בשנה המתבצעים במקביל לניווטים מקומיים. כך גם היה בעבר. לפיכך תמשיך

להינתן לנבחרות עדיפות באימונים גם אם הדבר אומר שנווטי נבחרת לא ישתתפו
בתחרות המקומית. יחד עם זאת, על מנת לשפר את התיאום בעתיד, מועדי האימונים

ומחנות האימונים יועברו מראש לרכזי המועדונים.
התקיים דיון ראשוני. הנושא יידון ויסוכםניווטים רכובים במקביל לניווטים רגליים  – 

בישיבת ההנהלה הבאה.
איתן

MCO 
אליפות אירופה שתתקיים בפורטוגל באפריל הוגדרה כתחרות המטרה הראשית של

. 2014נבחרת הבוגרים לשנת 
3נווטי הנבחרת העומדים בקריטריונים שנקבעו בתחילת העונה ייצאו לתחרות הכנה 

בסוף פברואר. הנווטים הם: גיא סבו, קרן זיו ואלכסיי מרצ'נקו.
 מבקש2015תחרות זו הינה גם אליפות מדינות אגן הים התיכון, אותה נארח בשנת .

לאשר את השתתפותי כנציג האיגוד בתחרות לשם לימוד הנושא וקידום התחרות
ההצעה מאושרת.  - COMOFבארץ ולצורך השתתפות באסיפת 

ניר יסעור ודוידי סגל ייצאו לתחרות באופן עצמאי וייתכן שישולבו בהמשך בצוות
המארגן. 

איתן
מלגת צעירים

 עבור כרמל סט. 2014הוגשה המלצה למלגת צעירים של הטוטו לשנת 

ארז ועודד
פיקוח האיגוד
על התנהלות

מועדונים

נתקלנו במהלך השנה במספר מקרים בהם מועדונים לא פעלו בהתאם לנורמות
ולנהלים. דוגמאות: רוב המועדונים לא שולחים את רשימת בעלי התפקידים לקראת

תחרויות, מקרים של הדפסות פרטיות תוך הפרת זכויות יוצרים ועוד.
קיימים מקרים בהם הדברים נעשים מחוסר ידיעה ובתום לב. לעיתים רכזים חסרי

ניסיון חוזרים על טעויות עבר. לצערינו יש גם מקרים אחרים.
רכזכדי לשפר את הקשר בין רכזי המועדונים להנהלה מוצע למנות את עודד לתפקיד 

 לצד תפקידו כרכז אילת. בשלב ראשון יתמקד עודד בהכנות המועדוניםמועדונים
ההצעה מאושרת.לקראת התחרויות. 

 במשרדי האיגוד19:00 בשעה 16/2הישיבה תתקיים ביום ראשון הישיבה הבאה



21/12/2013ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, עופר אביטל, ליסה מישלי, ענת מאיר, רוני דה קוסטה בק, זף סגל,נוכחים

יעל סגל, עודד ורבין, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, אנריקו זזנסקי – ועדת ביקורת, עודד
לוין – ועדת ביקורת

ארז שלונעדרים
אורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
זיו

שוטף
 תחרויות3לאור השינויים בלוח התחרויות ולקראת סוף השנה, יש לחץ של קיום 

.2014ארציות ברצף, מחזור ליגת בתי ספר ורישום נווטים לעונת 
.בחני הכשירות של הצבא הועברו לאחריותו לביצועו של דניס פדוסין
.התחרות הרביעית של בתי הספר תתקיים השבוע במגדל העמק
.(אורן, עודד, זיו) הושלם מיפוי פארק נחל באר שבע (עודד) ומכון וולקני
.אליפות הנגב (ניצנה) לא תתקיים השנה. מבחינה ניווטית האירוע די מיצה את עצמו

רעיון לקיים ניווט בחמוקי ניצנה ירד מהפרק בשל אילוצים בטחוניים. 
.כיום אין איזון בין מחוזות צפון ודרום בליגת בתי הספר. מחוז צפון חזק וגדול בהרבה

בשנה הבאה יש לשקול לחלק את תחרויות בתי הספר לשלושה מחוזות.
לאור העברת ההחלטה בישיבה הקודמת בנוגע לייעוד עודפים, העביר מינהל הספורט

 ש"ח.140,000. מדובר בסכום של כ- 2013את כספי התמיכה לשנת 
.בתקופה האחרונה התארחו שלושה ממפים מצ'כיה ומיפו מחדש את איזור תעוז
האחיות וינוגרדובה מרוסיה ונווטת רוסיה\שוודית נוספת שהו והתאמנו בארץ במשך

שבועיים. האחיות וינוגרדובה הן נווטות עלית בארצן, אחת בניווט רגלי ואחת בניווט
רכוב. ליוו אותן ודאגו להן מספר נווטי נבחרת ועזרא ברקאי. הנווטות התאמנו עם

חברי נבחרת הנוער ואף הרצו בפניהם. רשמיהן הועלו בבלוג שלהן.
איתן

ERC 2015
פבל לויצקי פנה לאיגוד בבקשה להגיש את מועמדותינו לאירוח אליפות אירופה

, אי2015. לאור קיום אליפות המזרח התיכון בישראל בשנת 2015ברוגיין לשנת 
 שעות בארץ,24הבהירות לגבי הפן הכלכלי וחוסר הנסיון בקיום אירוע דומה של 

הוחלט לדחות את הבקשה.בדגש על הנושא הבטיחותי, 
ליסה  
MCO

 פורסם הבוליטין הראשון לאליפותMCO2015.שתיערך בישראל 
האתר באנגלית טרם עלה לאוויר. יועלה כחלק מהאתר הרשמי של איגוד הניווט

בשפה האנגלית.
 :איתןMCO 2014תתקיים בפורטוגל בחודש פברואר. האיגוד ישלח נציג הנהלה או 

פרויקטור מטעמה. בנוסף לכך בכוונת האיגוד לתמוך בהשתתפות נווטי נבחרת
שיעמדו בקריטריונים.

איתן\זיו 
ביקור 

Pasi Ikonen

.הנווט הפיני הגיע למחנה אימונים בארץ לתקופה של שבועיים
 .הוכנה תוכנית מסודרת לכל מהלך הביקור
במסגרת זו, ישהה פאסי במכון ווינגיט. זיו יבדוק עימו אפשרות למפגש עם חברי

איגוד, כולל הרצאה שלו. 
איתן

2014תקציב 
 ש"ח הכולל גם את1,280,000 על סך 2014הוצג התקציב לפעילות האיגוד בשנת 

ייעוד העודפים.
 מאושר – 2014מבקש לאשר את התקציב לשנת.

זיו\איתן
יעוד עודפים

לטובת רכישת
מערכת

SportIdent

כאמור, נתבקשנו ואף החלטנו לייעד חלק מעודפי התקציב של האיגוד, לצורך המשך
קבלת תמיכה ממינהל הספורט.

 האיגוד היה בין הראשונים לאמץ את מערכת מדידת הזמניםEMIT לאור אירוח ISF
לפני מספר שנים.

 בשנים האחרונות יש בלאי גבוה מאוד של כרטיסיEMIT  .
 האיגוד רכש את המערכת הרוסיתSFRלטובת ניווטים מסגרות המוניות (בתי ספר  

וצבא). המערכת הוכיחה את עצמה וההשקעה בה נשאה פרי. המערכת תמשיך
לשמש את האיגוד גם בעתיד לטובת אירועים אילו.  הבעיה העיקרית היא שהמערכת

. האיגוד לא יכולIOFמתבססת על ספק בודד ופחות מוכר ואינה מאושרת על ידי ה- 
להרשות לעצמו להתבסס על מערכת זו כמערכת הראשית שלו.

 המערכת הנפוצה ביותר היום הינהSportIdentלמעט פינלנד ונורווגיה, כל המדינות .



.SportIdentהמובילות עברו לשימוש ב 
.האיגוד פנה לחברה בבקשה לקבלת הצעה וקיבל הצעה נדיבה
 הכוונה היא לנצל את ייעוד העודפים לרכישת מערכתSportIdent) 1000 לאיגוד

 ש"ח.170,000 תחנות) – עלות המוערכת היא 150כרטיסים ו- 
 חבר איגוד שלא יחדשיושאלו לחברי איגוד בתוקף עם מנוי שנתיהכרטיסים .

חברות או מנוי שנתי יתבקש להחזיר את הכרטיס לאיגוד – במידה ולא יוחזר הכרטיס
 ש"ח.250יחוייב החבר ב- 

50-כרטיסים יושאלו למועדונים לקיום תחרויות מקומיות.100 תחנות אלקטרוניות ו 
 2014השאיפה היא להתחיל להשתמש במערכת בתחרויות הארציות כבר בפברואר

, גם  בתחרויותSportIdent לשימוש ב- מלאושבמהלך עונת הניווטים יהיה מעבר 
מקומיות. 

 -מבקש לאשר את רכישת מערכת הSportIdent - מאושר
עודד

מדרג מחירי
תחרויות

ההרשמה המוקדמת לתחרויות מקומיות נועדה לחסוך את מנהלות הכספים ביום
התחרות ולתת למנהלי התחרות יכולת להעריך את כמות המפות הנדרשת להדפסה.

על מנת לעודד את ההרשמה המוקדמת מציע לקיים מדרג עלויות, ככל שההרשמה
תהייה מוקדמת יותר עלות ההרשמה תהייה זולה יותר.

.ההצעה, לאפשר שלושה תעריפי חיוב על פי מועד שיקבע על פי רכזי המועדון
, ותשלוםY, עד יומיים לפני התחרות מחיר Xלדוגמא: עד שבוע לפני התחרות מחיר 

ההצעה מאושרת – Zבשטח מחיר 
יעל

מפגש אתנה
ופינת נווטת

החודש

.התקיים מפגש אתנה  - הפרוייקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל
.במפגש עלו נושאים רבים ונוצר קשר עם ענת זוסמן רכזת אתנה בהתאחדות אילת
.אתנה מעוניינים לקדם את הנשים בניווט הספורטיבי ומוכנים ליעד תקציבים לנושא
.באליפות החורף יהיה דוכן של אתנה
מבקשת לאשר להעלות באתר האיגוד פינה חדשה בשם "נווטת החודש". בכל חודש

ההצעה מאושרתתיבחר על ידי נווטת והבחירה תלווה במספר מילים – 
איתן

ארועי ניווטי
ט"ו שבט

 -10/1האירוע המרכזי יתקיים במכון וולקני ביום ששי ב 
 במסגרת הקמת פארק ניווט אלון18/1אירוע עממי יתקיים באלון הגליל בשבת 

 תחנות ניווט קבועות. הניווט30הגליל, יוזמה של שמאי רן מול קק"ל. בפארק יוצבו 
יאורגן במשותף על ידי מועדון יזרעאל ומועדון גליל.

 במשרדי האיגוד19:00 בשעה 19/1/14הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון איתן



17/11/2013ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, עפר אביטל, ליסה מישלי, ענת מאיר, רוני דה קוסטה בק, זףנוכחים

סגל, עודד ורבין, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
יעל סגלנעדרים
עמי גנצ'רסקי, יענקל'ה אילןאורחים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן
זיו

שוטף
התקיימו מספר תחרויות מקומיות, ההשתפות ערה. התחרות בחופית בוטלה בשל

בעיית תיאום מול רשות הטבע והגנים.
 ראשונה לשנה זו התקיימה בנתניה במסגרת מחוז דרום. השתתפותחרות בתי ספר

 זינוקים). ביום רביעי הקרוב תתקיים ברמת הנדיב התחרות320 תלמידים (500כ-
הראשונה של מחוז צפון.

נווטים500 הראשונה של העונה התקיימה בציפורי בהשתתפות כ-התחרות הארצית 
 משפחות במסלול העממי.90תחרותיים וכ- 

קק"ל משנה גישה בנוגע לקיום ארועים ביערות על ידי גופים מסחריים. לאחר דיונים
 ש"ח עבור ה"שימוש" ביער.16,500מולם סוכם על תשלום שנתי שלנו בסך 

פאסיבתיווכו של גיא סבו יגיע בקרוב להתאמן בארץ אחד הנווטים הטובים בעולם ,
 בינואר. הקשר עם איקונן7 בדצמבר עד ל 20 הפיני. איקונן ישהה בארץ מה- איקונן

 שאירח בעבר את ערןKooveeנוצר באמצעות ראיימו ארבולה המשמש כמנהל מועדון 
 נווטים.70,000ואת גיא ומעונין להדק את הקשר איתנו. לאיקונן בלוג החשוף לכ- 

אירוח מוצלח יכול להיות מקדם משמעותי לחשיפת הניווט בארץ לנווטים בעולם
ולהגעת נווטים פינים להתאמן ולהתחרות בארץ. מבקש את אישור ההנהלה לתמוך

. זיו יתאם מולמאושרת ש"ח. הבקשה 5,000בביקור במספר דרכים בתקציב של עד 
גיא וזף תוכנית ביקור.

לאחר התחרות הראשונה של העונה זהה לזה שהיה בשנהמספר חברי האיגוד 
 לתחרויות הליגה הארצית (המינויים). מאידך יש עליה חדה במספר 920שעברה (כ-

 בשנה שעברה), כנראה בגלל מבצעים שערכו מספר מועדונים.280 לעומת 345
זיו

מיפוי
שלושה ממפים מגיעים השבוע מחו"ל לצורך מיפוי מחדש של מפת תעוז (היום

הראשון של אליפות ישראל). הממפים הם פטר מטולה מצ'כיה ושני ממפים נוספים
שמיפו את מפות האורינגן השנה.

.נבדקת אפשרות להבאת ממפה מסלובקיה בינואר
 .דן צ'יזיק מסיים בקרוב את מפת אלייקים
 .(היום הראשון באליפות החורף) זף סגל סיים את מפת נאות קדומים

עפר וזף
EYOC 2013

:הוגש דו"ח סיכום והוצגו להנהלה המסקנות העיקריות. בין השאר
.ביגוד – בלט באופן צורם היעדר אימונית אחידה עם כיתוב מתאים
.מומלץ להגיע מוקדם יותר (לפחות יומיים) לצורך הסתגלות ואימון
-מלווים (תלוי במספר המשתתפים ) רצוי גבר ואישה במידה ויש2חובת יציאה ל 

ספורטאים משני המינים.
מומלץ שילוב הורה (בתנאי שבנו או ביתו מוכנים לכך) בעל/ת מוטיבציה ויכולת לתרום

בכול נושא.
:אין שיפור בתוצאות הנווטים ב זף EYOCלעומת שנים קודמות. מאידך, גם בעבר 

נבחרות שעל הנייר היו חזקות יותר, לא הגיעו להישגים טובים יותר באופן משמעותי
מאלה שהושגו השנה.   

ליסה ואיתן 
2014רוגיין 

 כולל נושאים2011-2013איתן הציג לקט נתונים מספריים מהרוגיינים שהתקיימו בין ,
תקציביים, התפלגות משתתפים וכד'. 

.השקעה בכוח אדם, פרסים, פרסום ומיפוי מותירה מרווח נשימה קטן ביותר
הוצאות בלתי צפויות כגון ההוצאה שהיתה בשנה שעברה בעקבות נזק שנגרם לרכב

שכור, עלולות להוביל בשורה התחתונה להפסד.
הכנות הרוגיין בעיצומן, מבקשים לשקול את העלאת מחיר הארוע למשתתף תמורת

מתן תשורה ו\או שירותים נוספים.



ובהתאמה את מחיר ההרשמה המאוחרת. להחלטת צוות הארגון של הרוגיין.
איתן 

אירועים
מקבילים

התקיים דיון נוסף בנושא קיום אימונים במקביל לארועי ניווט המאורגנים על ידי
מועדונים.

 להצעה הקודמת: במקרה של חפיפה של כל אימון עם תחרות ניווט המאורגנתתיקון
על ידי מועדון, מקיים האימון יוכל לפנות לרכז המועדון המארגן ובמידה שיקבל את

הצבעה:הסכמתו אין כל מניעה לקיים את האימון במקביל לתחרות ולפרסמו באתר. 
התיקון אושר נמנע -  1 נגד, 2 בעד, 6

איתן
MCO

 במקביל לאליפות ישראל.2015האיגוד יארח את התחרות בפברואר 
בהקדם. שלד המסמך מוכן. ליסה תעבוד על הנושא1על האיגוד לפרסם את בוליטין  

עם זיו.
.עד סוף השנה יוקם צוות ארגון
 יש לשלוח נציג מצוות הארגון לתחרותMCO 2014.שתתקיים בפורטוגל 
.ועדת נבחרות תבחן משמעויות השתתפות נווטי נבחרת בתחרות זו

עפר
הדרכה

 מועמדים לקורס מדריכים. לחלק המעשי יצטרף חבר נוסף שכבר4עד כה נרשמו רק 
השלים את החלק המדעי.

 -בחודש במסגרת אילת.29החלק המדעי ייפתח ב 
כל מדריך ספורט שאין לו תעודת הוראה מחוייב בהשתלמות בת שלושה ימים על מנת

להיות רשאי להדריך בבתי ספר.
איתן

מימון
לקורס

ההשתתפות של אלכסי מרצ'נקו בקורס מדריכים נדרשת על מנת שיוכל לאמן את
הנבחרת.

האיגוד יסבסד מראש את החלק המדעי כנגד התחייבות חוזית שתעוגן בחוזה העסקת
ההצעה התקבלה.המאמן – 

יורם
יעוד

עודפים

 50%התקבלה פניה ממשרד האוצר בנוגע ליתרות, כאשר היתרה הרצויה הינה עד
 אלף ש"ח לפיתוח הניווט. הדבר150-200מהתקציב. לאור זאת ייעד האיגוד בין 

.  2013ישתקף בדו"חות הכספיים של שנת 
הגדרת ניווטים שאינם ניווטים ארציים כניווטים מקומיים הינה בעייתית משום שהיאעודד

גורמת לתפישה מוטעית באשר לאופיו של הניווט ולפרישה הגאוגרפית של קהל היעד
אליו מכוון הניווט.

.בישיבה הבאה יציע הצעה להגדרת הניווטים
19:00 בשעה 15/12הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד ביום ראשון איתן



20/10/2013ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, עפר אביטל, ליסה מישלי, ענת מאיר, רוני דה קוסטה בק, זףנוכחים

סגל, יעל סגל, עודד ורבין, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזנסקי – ועדת ביקורת

איןנעדרים
מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן

זיו
שוטף

.התקיימו מספר תחרויות מקומיות
.הניווט בכוכב יאיר היה מוצלח מאד תוך שת"פ טוב מאד עם המועצה המקומית
 .לאור בעיית תיאום מול רט"ג, בוטל ניווט חופית ותחרות אילניה התקיימה בשבת
.התחרות הארצית הראשונה בציפורי מוכנה. התחרות תתקיים על גבי המפה החדשה

ההרשמה עדיין דלילה ונראה שכולם מחכים להירשם ברגע האחרון.
המחזור השני בארצית היה אמור להתקיים ביער המלאכים דרום אך היות והמפה

דורשת השלמה ועל רקע זמינותו של דן צ'יזיק לארגן את התחרות בשמשית, הוחלט
לבצע הצרחה בין התחרויות. הכינוס יתקיים בבית הספר שבכניסה לישוב.

נסגר חוזה חדש עם משרד הבטחון לארגון ותיפעול הניווט ומדידות הזמנים בבחני
 אירועים.2הכושר הצה"ליים בווינגיט בשנה הקרובה. במסגרת זו כבר התקיימו 

 מפתח מערכת הSFRהגיע לביקור עבודה באיגוד. במסגרת זו התקבלו תחנות 
חדשות, בוצע טיפול בתחנות הישנות והוסבר והודגם אופן הטיפול בתחנות הישנות,

כולל תיקונן במידת הצורך. 
זיו

מיפוי
:הסתיימה הכנתן של מספר מפות חדשות

oשמשית – דן צ'יזיק, רכס אוג הבורסקאים –עוזימפות לתחרויות ארציות :
שוויצר, נאות קדומים – זף סגל. 

oגבעת עוז – עוזי שוויצר, עכו – דוידי סגל, צורמפות לתחרויות מקומיות :
יצחק (השלמה) – זיו.

 :מפות בעבודה ומפות לקראת תחילת ביצוע
oטלאל – דוידי, תל חדיד – זיו, אליקים – דן, תעוז – פטר מטולה עם ממפה

  .2013צ'כי נוסף וממפה משוודיה. האחרונים מיפו את מפות אורינגן 
עופר

EYOC
 יוצאת הנבחרת לאליפות אירופה לנוער בפורטוגל, בהרכב של23.10ביום רביעי ה 

. 29.10 מאמנים. הנבחרת תשוב לארץ ב 2 נווטים ו-13
 ולהצטרף20.10ניצן יסעור קיבל אישור מיוחד מהנהלת האיגוד להקדים את יציאתו ל 

לאימונים עם הנבחרת הספרדית.
יורם

השתלמות
ארגון

תחרויות

.התקיימה השתלמות ברמת הנדיב בנושא ארגון תחרויות ותכנון מסלולים
.השתתפו נציגים מכל המועדונים
:במסגרת ההשתלמות עלו מספר נושאים שיטופלו וישולבו בנוהל ארגון תחרויות

o.נוהל האדם הסביר לוידוא חזרת הנווטים
o.טופס דוגמא לדיווח למשטרה על קיום אירוע

:במסגרת הפקת הלקחים בהנהלה הועלו מספר התייחסויות ורעיונות לעתיד
o.קיום בוחן בתחילת ובסיום ההשתלמות לבדיקת ידע מקדים וידע נלמד
o.קיום קבוצות עבודה מעשיות במסגרת ההשתלמות
o.הארכת משך ההשתלמות וניצול הזמן בצורה מיטבית

עודד
תיק שטח

:מציע לארגן לכל מפה תיק שטח שיכיל מידע כגון
o.גורמים ואנשי קשר לתיאום
o.מקומות כינוס
o.אזורים בעייתיים במפה
o.('משטרה, רט"ג, קק"ל וכד) תיאום מול גורמים רלבנטים

.בדיון הועלו מספר הצעות למימוש בסגנון מערכת לומדת, ויקי ועוד
:עודד, יורם וזיו יגדירו את הנוהל והמידע המתאים להעלאה לאתר כשהכוונההחלטה 

היא להתחיל בבניית התיקים כבר בניווטים הקרובים.
הליגה תתחיל בסוף דצמבר. תתקיים תחרות או שתיים כל חודש עד אמצע יולי.ארז



ליגת ניווט
רכוב

 מחזורים.9-10סה"כ יתקיימו 
.למעט תחרות אחת, כל התחרויות יתקיימו בצמוד לתחרויות מקומיות

יעל
שוויון

הזדמנויות
לנשים

בעבר חולקו פרסים במסגרת אירועים מקומיים ללא ייצוג הולם ו\או ללא סיכוי זהה
לקבלת פרסים על ידי ילדות\נערות\נשים. 

:ההנהלה רואה חשיבות רבה בקידום ניווט הנשים ובמתן הזדמנות שווההחלטה 
לנשים ולגברים. ההנהלה תפעל לקידום שוויון הזדמנויות בחלוקת פרסים בין נשים

וגברים גם בתחרויות מקומיות. יעל סגל תהייה נציגת ההנהלה מול הרכזים.
ענת

ניווט עממי
לאור הרצון לקדם את הניווט העממי מציעה לקיים הדרכה על ידי במסלול העממי פעם

בחודש במסגרת ניווטים מקומיים בלבד.
.הכוונה לאירועי ניווט ביער בלבד ולא ניווטים בשטחים אורבניים
 מעמדת הכינוס ותתבצע בסבב אחד בלבד.10:30ההדרכה תחל בשעה 
 תחנות ראשונות ולאחר מכן ההמשך יהיה באופן עצמאי.3-4הליווי יתקיים ב 
:הרעיון מבורך – יוכן רולאפ לשם פרסום נקודת הכינוס והיציאה להדרכה.החלטה 

ליסה
שיווק 
רוגיין

,על מנת להתחיל כבר עכשיו בשיווק הרוגיין, מבקשת לקבל פרטים כגון מקום כינוס
מקצים ומחירים. 

:החלטות
oכפי שכבר הוחלט בהנהלה, לא יהיה הפעם מקצה לילה והמקצים השנה יהיו

 שעות רכוב.6 שעות רגלי ו-8 ו 5
o.המידע הראשוני (גבולות ומשך מקצים) יעלה לאתר ולפייסבוק
o.בישיבה הבאה יוצגו תקציב האירוע ומחירי ההרשמה

זף
נבחרות

הוצגו הקריטריונים שגובשו על ידי ועדת נבחרות לכניסה והשארות בנבחרת כמו גם
ליציאה לתחרויות בחו"ל.

.המסמך לאחר אישורו הסופי יפורסם באתר האיגוד
עודד

אימוני ניווט
במקביל

לתחרויות
מקומיות

מזה כחודש מתקיימים בימי שישי אימוני ניווט שלא במסגרת מועדונית. האימונים
מתנגשים עם אירועי ניווט מקומיים ובכך עלולים לפגוע במועדונים.

:החלטה
o,יוזמה לקיום אימונים הינה חיובית. יחד עם זאת, כפי שכבר הוחלט בעבר

האיגוד אינו מעוניין ליצור למועדונים תחרות העלולה לפגוע בהם. 
oתבוצע פניה להסדרת הנושא באופן שיבטיח שלא יתקיים אימון במקביל

לתחרות ניווט מקומית. כל עוד אחד משני האירועים מתקיים בשעות הבוקר
והשני בשעות אחה"צ, ניתן יהיה לקיים את האימון. 

oיש לבחון את הנושא לאורך תקופה נוספת של חודש כדי לראות את
ההשפעה על כלל האירועים ולהבין את משמעויותיה.

oבמתכונת הנוכחית, כל עוד אין הסכמה בנושא, לא יתאפשר פרסום האימונים
באתר האיגוד.

זף
פרסום

אימונים
באתר

.רואה בעיה בפרסום והרשמה באתר האיגוד לאימוני ניווט סגורים של המועדונים
דיון: רוב חברי ההנהלה בדעה שיש חשיבות לחשיפת האימונים באתר, ושהדבר

יעודד קיום אימונים נוספים, סגורים או פתוחים, על ידי המועדונים השונים. יחד עם
זאת, יש הסכמה כי אין לאפשר הרשמה לאימונים סגורים לחברי מועדונים אחרים.

החלטה: הפרסום וההרשמה לאימונים באמצעות אתר האיגוד יישארו אולם ההרשמה
לאימונים סגורים תהיה פתוחה רק לחברי המועדון המארגן.   

איתן
COMOF

 התקבלה פניה מהועדה המארגנת שלCOMOF 2015.להכין את הבוליטין הראשון 
.הנושא יטופל על ידי ליסה, זיו ואיתן

איתן
מצטיין
איגוד 

התקיים דיון בנושא המלצת הספורטאי המצטיין של האיגוד לטקס מצטייני התאחדות
. 2013"אילת" לשנת 

:ברכות.2013 ניצן יסעור נבחר לספורטאי המצטיין של האיגוד לשנת החלטה .
 במשרדי האיגוד בעין החורש19:00 בשעה 17/11/13הישיבה הבאה תתקיים ב- איתן



15/9/2013ישיבת הנהלה 
איתן עמיעז – יו"ר, ארז שלו, עפר אביטל, ליסה מישלי, ענת מאיר, זף סגל, יעל סגל, עודדנוכחים

ורבין, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת

רוני דה קוסטה בקנעדרים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – איתן

איתן
תוכנית רב-

שנתית

התקיים דיון על מגוון היעדים המוגדרים בתוכנית הרב שנתית. בהם חשיפה
באוניברסיטאות ושיטות להגדלת החשיפה (אירועים עירוניים, קבוצות מלוות במדריך

ועוד).
 יש להסיר את ניווטי הלילה בקיץ מהתוכנית.2012לאור אירוע ההכשה בקיץ ,



איתן
מפות

ציבוריות

.פבל לויצקי פנה ברעיון להקמת מאגר מפות ציבוריות נגיש לכולם
מטרת המאגר היא לאפשר חשיפה לקהלים חדשים, כניסה נוחה של מצטרפים חדשים לעולם

הניווט תוך לימוד עקרונות המפה בסביבת מגורים, ניצול המפה  לאימונים פרטיים ועידוד
הצטרפות מארגנים חדשים.

על מנת לא לפגוע בזכויות יוצרים והכנסות האיגוד, המאגר יתמקד במפות פארקים שבוצעו על ידי
נווטים המוכנים לתרום אותם (לדוגמא מפת רמת אביב). כל תורם מפה למאגר יסכים לשיתוף

 (ראוBY-NC  CCברישיון
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license.(

.האיגוד יתרום אף הוא מפה או שתיים
העלאת מפות תהיה בשליטת האיגוד, כלומר מי שירצה ישלח המפה לאיגוד והאיגוד יעלה אותה

.JPGבפורמט 
.אחריות השימוש במפות על המשתמש בלבד
.יחול איסור שימוש במפות לצורכי רווח למעט מקרים מיוחדים באישור ההנהלה
לאור החשש משימוש לא נאות לצרכים מסחריים ע"י גורמים חיצוניים, בשלב זה אושר קיום

 בעד).7 נגד 2פילוט לתקופה של חצי שנה (
זף

EYOC
 .13נקבעה נבחרת של לאור מידע שהתקבל התקיימה ישיבה נוספת לגבי שני נווטים

 בליווי המאמנים קרן זיו ועפר אביטל.נווטים שייצאו לאליפות
 לאור ההחלטה לבטל את הEYOCבישראל לאחר שהאיגוד השקיע משאבים רבים 

בהכנות, לא חויבנו בדמי השתתפות בתחרות. הדבר הפחית במידה ניכרת את
 ש"ח לנווט\ת.1,800ההשתתפות העצמית של הנווטים והיא עומדת כעת על כ-

עפר
קורס

מדריכים

12.חברי איגוד ועוד מועמד חיצוני הביעו עניין בהשתתפות בקורס מדריכים 
 -במסגרת "אילת".1/11הקורס העיוני ייפתח ב 
 משתתפים. במידה ומספר הנרשמים10קורס מעשי ייפתח רק בתנאי שיהיו לפחות 

, ויאוחד עם2014יהיה קטן יותר, יידחה החלק המעשי האמור להיפתח בחודש מרץ 
הקורס המעשי הבא.

 65בימים אלה מתבצע מיפוי של הנווטים שעברו קורס מדריכים. בשלב זה ידוע על
בוגרי קורס מדריכי ניווט. 

ארז
ליגת ניווט

רכוב

-27בישיבה שהתקיימה בבארות אמאוס הובע רצון להקדים את ליגת הניווט הרכוב ל
בדצמבר (בארגון מועדון לב השרון) ולקיים מחזור נוסף בפברואר. הנושא ייבדק מול

המועדונים ובמידה שהדבר יתאפשר, ארז יתאם את הנושא מול זיו.

http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license


זף
נבחרות

,התקיימה פגישה לקביעת דרך פעילות הנבחרות בשנים הקרובות. בפגישה נכחו זף
עפר, זיו, עודד ואיתן.

 המותאמת למשימותיהן.מערכת אורגניתהמטרה היא לשלב את הנבחרות לכדי 
יתבצעו אימונים משותפים בהתאם לרמות השונות בתיאום בין המאמנים המקצועיים

ומאמן הכושר.
,בשיתוף עם המאמנים ייקבעו בתחילת העונה קריטריונים מסודרים לכניסה לנבחרת

הישארות בנבחרת ויציאה לתחרויות בחו"ל – מידע זה יפורסם באתר האיגוד.  
.מאמני הנערים והנערות (טרום נבחרת) – עפר אביטל וענת מאיר
מאמני נבחרת הנוער\נערות (נוער צעיר ונוער בוגר)– קרן זיו ואלכסי מרצ'נקו (על

תנאי).
.מאמן הכושר – אביחי ביאר
 ש"ח500כל אחד ממאמני הנבחרות הנ"ל (לא כולל טרום נבחרת) יקבל שכר של 

בחודש.
.הנבחרת הבוגרת תאורגן באופן קיבוצי ותנוהל על ידי זף סגל
תתקיים פניה למאמן זר לבחינת האפשרות לאמן את הנבחרת הבוגרת בארץ (פעם

או פעמיים בשנה) ובחו"ל (במסגרת מחנה אימון \ תחרות מטרה), תוך בירור העלויות
הכרוכות בכך. 

,המאמן יבנה תוכנית לטווח ארוך (כשלוש שנים), שתכלול התייחסות, בין השאר
למעבר מהנוער לבוגרים.

.תתבצע פנייה ל"אילת" לתמיכה בהעסקת מאמן זר
התוכנית אושרה

 במשרדי האיגוד19:00 בשעה 20/10/13הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון איתן



14/7/2013 שהתקיימה ב-1פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

איתן עמיעז – יו"ר, עודד ורבין, עפר אביטל, ענת מאיר, רוני דה קוסטה בק, ליסהנוכחים
משלי, יעל סגל, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עודד לוין – ועדת ביקורת,

אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
ארז שלונעדרים

מאושרמבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה האחרונה של ההנהלה היוצאת – איתן
איתן

תפקידי חברי
ההנהלה

.מברך את ענת, עודד, זף ויעל על הצטרפותם להנהלה
התקיים דיון בו הציגו חברי ההנהלה את הפעילות אותה הם מבקשים לבצע

בקדנציה הנוכחית ונקבעה חלוקת התפקידים:
oגזבר, מנהל מערכות מידע וטכנולוגיות – יורם שחורי   

.יעסוק גם בפרויקטים מיוחדים
oרכז פרסום ושיווק – עודד ורבין

במסגרת תפקידו יהיה עודד אחראי על שיתופי פעולה עם גופי
ספורט, פעילות מול נותני חסויות, יחסי ציבור (עיתונות, אתרי

ספורט) והנחיית המועדונים בשיווק ובפרסום.
oרכז נבחרות – זף סגל 

כמו כן יקדם את נושא הרחבת הפעילות העירונית ואת שימור
הידע באיגוד.

oרכז הדרכה – עופר אביטל
.כמו כן יהיה עפר חבר בועדת הנבחרות

oרכזת ניווט עממי וילדים – ענת מאיר
בנוסף לפעילות הניווט העממי תעסוק ענת בקידום וחיזוק ילדי

האיגוד, כולל עבודה מול המועדונים.
oרכזת נווטות – יעל סגל

.יעל תעסוק בקידום והגדלת כמות הנווטות בכל הגילאים
oרכזת טקסים – רוני דה קוסטה בק 

.כמו כן תעסוק רוני בסיוע בגיוס חברים
oרכזת תוכן – ליסה משלי

כולל פרסומים באנגלית, ניהול האתר באנגלית, עמוד הפייסבוק
O-Tourבעברית, הקמת מערכת דיוור ותכנית 

כמו כן, תעסוק ליסה בקידום ספורט ירוק \ איגוד ירוק
oרכז ניווט רכוב – ארז שלו

  .פעילות המיפוי (כולל השתלמויות וגיבוש סטנדרטים) תהיה באחריותו של זיו
 מאושר. כגזבר האיגוד – יורם שחורימבקש לאשר את
 כמורשי החתימה של האיגוד – איתן עמיעז ויורם שחורימבקש לאשר את 

.מאושר
 כמורשי חתימה בבנק ו/אואיתן עמיעז  ויורם שחורי, זיו נוימןמבקש לאשר את

מאושר.שקים של האיגוד. מספיקה חתימה של שניים מבין השלושה על שקים – 
זיו

שוטף
.בתקופה זו האיגוד מצוי בפגרת ניווטים, אולם בימי שישי מתקיימים אימוני ניווט
.לוח התחרויות פורסם, תחילת הפעילות בספטמבר
.מתבצעות הכנות לקראת העונה הקרובה; מיפוי, שיבוץ מדריכים לבתי ספר ועוד
 על מנת להוריד עומס ממסלול בינוניAמבקש להוסיף מסלול נוסף שייקרא בינוני ,

C המסלול הינו עבור קטגוריה .H50B) קטגוריה חדשה ,(D15, H15ונרשמים 
בשטח. המסלול יהיה קל יותר מבחינה טכנית ואף מעט קצר מהמסלולים הבינוניים

B). מסלול בינוני חדשה קטגוריה (H50A ו- H45 יהיה עבור Aכיום. מסלול בינוני 
מאושרת. ההצעה – H21C,H35B, D21B,D35עבור 

עודד
JWOC

יצאה נבחרת לאליפות העולם לנוער שהתקיימה בצ'כיה. בנבחרת היו חברים  איתי
מנור מהבוגרים, עדי גוטמן מהנערות וניצן יסעור מהנוער.

הארגון והתנאים היו טובים. בנוסף יש לציין שבעבר התאמנו ו\או התחרו הנווטים
בשטחים דומים לאלו שהיו באליפות.

.הישגי נציגינו היו בהתאם לציפיות



.איתן: מברך את ניצן על הישגו באליפות. דיון מקיף יתקיים במסגרת ועדת נבחרות
כנ"ל גם בנוגע לאליפות העולם שהתקיימה בפינלנד.

ליסה
מחנה אימונים

בחו"ל

-בוגרים שכלל גם השתתפות באליפות צ'כיה40התקיים מחנה אימונים מוצלח לכ 
למרחק בינוני. חלק מהמשתתפים ציינו כי רצוי היה לשלב מגוון תרגילים ולא רק

מסלולים ניווט, לצורך ניצול טוב יותר של הזמן המוקצב לאימון.
איתן

הנצחה
מבקש לקדם ולבצע את החלטת ההנהלה הקודמת בנושא דפי הנצחה לחברי

איגוד. 
רוני תרכז את הקריטריונים לקביעת הנווטים שיונצחו באתר ותציגם בישיבה

הבאה.
 במשרדי האיגוד.19:00 בשעה 18/8/13הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון איתן
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